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Kdo má hlavu, chodí podchodem

KULTURNÍ TIPY
FOTO: Petr Kubín

5. 8.
Jelena Látalová: Skromná velikost
lidového umění
– vernisáž výstavy fotografií
Mokropeská kaplička, 18.00
12. 8.
Vladimír Mišík a jeho kapela ETC
Nádvoří hradu Karlštejn, 20.00
13. – 14. 8.
Černošická mariánská pouť
Prostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie
-- Podchod u nádraží již není nepříjemným tmavým místem. --

Donedávna platilo, že cesta černošickým podchodem není žádná slast. To už není
pravda. Aby se nám do podzemí chtělo, požádali jsme výtvarníky Davida Böhma
a Jiřího Frantu (mimo jiné finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého z let 2009 a 2010)
o nápad a návrh, jak náš železniční podchod proměnit.
Rozhodli se, že ho vymalují desítkami lidských
hlav. Ve čtvrtek 24. června ráno, v souvislosti
s evropským dnem bezpečnosti na přejezdech,
rozdali štětce a namíchané barvy dětem, dospělým, účastníkům i náhodným kolemjdoucím
a cestujícím – a všichni společně po celý den
malovali hlavy všeho druhu.
Proč právě hlavy? Z jednoduchého důvodu –
protože, kdo má hlavu, chodí podchodem. Výsledkem je pozoruhodná sbírka obličejů, galerie
tváří a kabinet výrazů. Na prohlídku vás srdečně
zveme (do podchodu nebo také na městské webové stránky).

Na podzim bychom rádi pokračovali v obdobném duchu v mokropeském podchodu – víc
dáme vědět v příštím Informačním listě. Všem
dětem i dospělým, kteří se akce zúčastnili, děkujeme.
Ve stejný den se v základní škole v Mokropsech konala beseda dětí s pracovníkem Drážní
inspekce panem Martinem Drápalem o bezpečném chování na železnici.
Daniela Göttelová
místostarostka
Maria Cavina
předsedkyně kulturní komise

19. 8.
David Evans: Blues z první ruky
Club Kino, 20.30
23. – 29. 8.
Lesní Slavnosti Divadla
Lesní divadlo v Řevnicích, vždy 20.00
27. 8.
Černošické jarmareční divadlo
Farmářské trhy u hotelu Kazín, 10.00
28. 8.
Škola čar a kouzel
Pavla Dolejšky pro děti
Club Kino, 16.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

POZOR !
Od 1. 9. 2011 změna sobotní provozní doby
sběrného místa v areálu technických služeb:
nově 8–12 hodin.
Pondělí a středa zůstávají beze změny 7–17 hodin.

Příští zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek
22. 9. od 19.00
v Club Kinu.
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z města a okolí

Černošická nadějná mládež
5x FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- zleva: Barbora Biskupová, Tomáš Jasek, Lucie Novotná, Tomáš Radda (6. B) --

Jedničkáři
Další mimořádný
úspěch

Dvanáct jedničkářů z druhého stupně základní
školy převzalo v poslední den školního roku za
své příkladné studijní výsledky z rukou starosty
a místostarostky poukázky na nákup knih v hodnotě 150 Kč.
Velkou pochvalu zaslouží i žákyně 3. B, která
byla úspěšná v celostátní matematické soutěži.
Pro školní rok 2011/2012 starosta vyhlásil
soutěž o „skokana roku“ – v každé třídě bude
odměněn ten, kdo si meziročně nejvíce zlepší
průměr známek, a hlavní vítěz (největší skokan)
za celou školu.

Žáci naší školy se každoročně účastní matematické soutěže Matematický klokan.
Letos dosáhla mimořádného úspěchu
žákyně 3. třídy Barbora Jasková. Barunce
blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy i regionu.
Za pedagogický sbor ZŠ Černošice
Věra Ráblová

Daniela Göttelová, místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

FOTO: Jana Jasková

-- Jiří Sokol (8. B) s paní místostarostkou --

-- zleva: Linda Skálová, Veronika Jarošová
a Anna Marie Jiravová (6. A) --

-- Martin Hašek a Kristina Hralová (7. B) --
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-- Jan Suchánek (7. A)
s paní učitelkou Sklenářovou --

z města a okolí

Velký úspěch žákovské kopané
V sezóně 2010/2011 se družstvu starších žáků
z SK Černošice dařilo na výbornou.
Svými výsledky předčili všechna
očekávání a zvítězili v okresním
přeboru starších žáků. Úspěšná reprezentace města mladými
a nadějnými sportovci je bezesporu potěšující.
Za stabilně dobrými výsledky v žákovských soutěžích se skrývá nejen
fotbalové nadšení, ale i dlouhodobá
a profesionální práce trenérů a realizačního týmu. Nadchnout děti pro sport
je důležité, udržet je u něj je umění.
Prohlédněte si pozorně fotografii
vítězného družstva, pokud jste znalec a fanda černošické kopané,
určitě na ní objevíte člověka, který pro žákovský fotbal sportovním
umělcem je. Pan František Červený – trenér
žákovského družstva by určitě nechtěl být zviditelňován, ale bezesporu by si to za svůj spor-

tovní přístup a přínos zasloužil. Velké poděkování patří i dalšímu obětavému trenérovi,
panu Petru Brodskému.
Všem mladým fotbalistům patří obrov-

ská gratulace a poděkování za to, že je o Černošicích ve velkém fotbalovém světě slyšet.
Roman Fiala – SK Černošce
Alžběta Kratochvílová – školská komise
FOTO: Tomáš Kratochvíl

-- Starší žáci z SK Černošice vyhráli okresní přebor. --

Černošice mám rád a žije se mi tu dobře

FOTO: archiv Davida Böhma

Když v současné době projdete podchodem u nádraží v Černošicích, budete
mile překvapeni. Tmavý prostor, kde se člověk donedávna cítil hodně nepříjemně, doslova ožil. Z bílého podkladu se na nás dívá nespočet očí. Za projektem
stojí mladý umělec a ilustrátor David Böhm společně s Jiřím Frantou. „Ale ne
tak docela,“ brání se malíř: „S myšlenkou vymalovat podchod s dětmi přišla
Maria Cavina (pozn. red.: předsedkyně kulturní komise) a s tím nás oslovila. Je
sympatické, když takové místo, jako je podchod, jednou za čas ožije.“
Proč zrovna hlavy?
Hlava jako univerzální motiv a hledání různých možností její stylizace a zobrazení
mě dlouhodobě zajímá a baví. Chtěl jsem,
aby v podchodu vzniklo něco, co má jednotný charakter, ale zároveň aby se každý
mohl projevit podle svého. Takže ty hlavy
se nabízely jako dobré řešení.
Podchod s vámi malovaly děti. Jak se
s nimi spolupracovalo?
S dětmi je dobré, že umí překvapit – některé obličeje jsou prostě skvělé a nikdy by mě
nenapadlo, že jdou takhle nakreslit...
Představte nám, prosím, své další umělecké aktivity.
Spolupracuji s Jiřím Frantou a společně
vymýšlíme a realizujeme projekty, které
většinou souvisí s kresbou.
Na čem konkrétně jste v poslední době
pracovali?
Na cyklu „Skoro nic není úplně“, kdy jsme
se snažili vyřadit náš rukopis z procesu vzniku kresby, použitím nástrojů a překážek,
díky kterým máme omezený vliv na konečnou podobu nebo jsme vliv neměli žádný
a nechali za sebe kreslit loď na moři, strom
ve větru, provazochodce, jeřáb atp. V tuto
chvíli jsme se zase vrátili ke „standardním“

kresbám na papíře a vytváříme zatím nedefinovanou sérii kreseb, které vznikají, jako
když se hraje ping-pong.

-- Výtvarníci David Böhm (vpravo) a Jiří Franta
se věnují hlavně projektům, které souvisí s kresbou. -FOTO: Helena Čtyroká

Čemu se ještě věnujete?
Kromě spolupráce s Jiřím Frantou se věnuji
hlavně ilustraci a komiksu nebo návrhům
a realizacím velkoformátových kreseb do
interiérů.
Chtěl byste něco realizovat v budoucnosti přímo v Černošicích?
Místo, kde své věci vystavuji nebo realizuji,
je pro mě důležité a má na konečný výsledek zásadní vliv. Ale většinou mám nejdřív
představu co, a pak řeším kde. Takže v Černošicích v zásadě proč ne, ale musel bych
nejdřív vědět co...
Na závěr si dovolím osobní otázku. Žijete s rodinou v Černošicích. Spokojeně?
Jaká místa v našem městě máte rád?
Mám rád ta místa, která mám s něčím spojená. Ať už tam bydlí kamarádi, nebo tam
dobře vaří, nebo je tam parádní výhled,
nebo místo na piknik, nebo loďka na Berounce, nebo teď třeba podchod... Žije se
nám tu dobře.
Rozhovor připravila
Dana Jakešová
editorka IL

-- Kreslení s dětmi si umělec pochvaloval.
Jejich kresby hlav ho překvapily. -3

z radnice
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Úřední hodiny
Městského úřadu Černošice
Od 1. 7. 2011 došlo k nové úpravě úředních hodin městského úřadu. Úřední hodiny jsou stejné pro všechna pracoviště
– v Praze i v Černošicích. Kromě dále uvedených hodin má
klient možnost sjednat si úřední jednání i v jiných časech po
dohodě s pracovníkem úřadu. Pokud plánujete jednání na
úřadu s konkrétním úředníkem, doporučujeme vám také ověřit si předem jeho přítomnost na pracovišti, a to zejména nyní,
v době dovolených.
Úřední hodiny:
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–12.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–12.00
pátek
8.00–12.00
Provoz podatelen je rozšířen
v úterý a ve čtvrtek do 15 hodin.

Vážení spoluobčané,
srpnové číslo Informačního listu jsme původně zamýšleli tematicky jako ryze
letní, mělo být celé zpříjemněním v době prázdnin a dovolených. První stránky tedy zcela netradičně věnujeme dětem. A máme být na co pyšní. Černošické děti jsou totiž dobré nejen v učení, ale i ve sportu. Kromě toho pro
nás také společně s výtvarníky Davidem Böhmem a Jiřím Frantou vymalovali
podchod u nádraží. Nepříjemné tmavé místo je tak najednou plné života.
Doufejme, že tato krásná výzdoba vydrží v podchodu hodně dlouho.
K létu také neodmyslitelně patří mariánská pouť. Nejvíce se na ni „třesou“
děti a organizátoři na to nezapomněli. Naši nejmenší občánci se mohou těšit
na divadlo, klauniádu i výtvarné dílny. Připraveno je také mnoho hudebních
a tanečních vystoupení různých žánrů. Z akcí v okolí potom jistě stojí za návštěvu některé z představení festivalu Lesní Slavnosti Divadla v Řevnicích.
Zcela letní otázku jsme tentokrát položili i zastupitelům. A „těžká“ témata
jsme neočekávali ani z radnice. Jenže, jak se říká, člověk míní a život mění.
Ačkoliv to zřejmě nikdo nepředpokládal, zdánlivě drobné změny připravované v našem městě pěkně „rozvířily vzduch“ – mezi lidmi i mezi představiteli
města.
Začalo to zveřejněním záměru vybudovat na Vráži soukromou školu
v červnovém čísle IL a na červnovém zastupitelstvu. Zdálo se, že se rýsuje
velmi zajímavý projekt. Jenže pak se objevila řada nejasností a také obyvatelé z okolí lokality, kde by měla škola stát, se začali obávat nejen o klid, na
který jsou zvyklí. Nepřijdou o něj. Nejasnosti se ukázaly jako zcela jasné
překážky. Tou nejzákladnější je fakt, že investorům vůbec nepatří pozemky,
na nichž měla škola vyrůst. Projekt je tedy u konce.
Doslova na dva tábory pak Černošice rozdělilo nové znění „hlukové vyhlášky“, která povoluje používání hlučných strojů po celé nedělní odpoledne,
o čemž svědčí i anketa na webových stránkách města. A podobně je tomu
se zvýšením povolené rychlosti ze 40 km/h na 50 km/h v celé obci. I v tomto případě změnu část občanů vítá, jiní nad ní kroutí nevěřícně hlavou.
Jsou ale i věci, které oceníme všichni. Město vysoutěžilo o 61 % levnější
volání, než tomu bylo doposud, což za dva roky představuje úsporu bezmála
milion korun. A výrazně nižší ceny než dříve se vedení města daří získávat
i pro stavby.
Přeji vám příjemné čtení
Dana Jakešová, editorka Informačního listu

Plné verze příspěvků, které jsou z důvodu rozsahu kráceny,
nebo příspěvky, které se do tištěného Informačního listu
nevejdou, najdete na http://mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/.

Telefonní čísla pro volání v tísni
Tísňové volání .................112
Policie ČR ....................... 158

Lékařská pohotovost ...... 155
Hasiči . ............................... 150

Městská policie Černošice........... 605 255 450, 724 060 620
Hasiči Mokropsy ............................................... 2 5164 0150
Pohotovost plyn................................... 1239 a 475 209 328
Pohotovost voda .............................................. 602 324 785
Poruchy v el. síti .............................................. 840 850 860
Veřejné osvětlení . .............................................800 101 109

Informační list MěÚ Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz
| Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus, s. r. o., Praha 9 | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 700 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. 8. do 10 hodin.
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Zóna 40 km/h končí, ale rychleji nejezděte!
Letos probíhá mnoho změn v regulaci dopravy na území Černošic. Ta největší přichází teď: od září bude zrušena zóna 40 km/h. Ale pozor – městská policie bude mít
radary nastavené stále stejně!
Bezpečnosti provozu věnujeme pozornost od začátku. Již byly nebo brzy budou doplněny nové
přechody pro chodce v několika frekventovaných místech – dva v ulici K Lesíku a dva ve
Školní, aby se děti bezpečněji dostaly do školy,
dva na ulici Dr. Janského v Mokropsech, další
na křižovatce Vrážské a Kladenské… Zvýšení
bezpečnosti chodců chystáme také na tzv. Kamenném mostě.
Od 1. srpna platí omezení parkování v centru města na celkem 22 parkovacích místech
(z toho 3 byla a jsou vyhrazena pro invalidy) –
v Karlštejnské a ve Vrážské na 2 hodiny a u nádražní trafiky na 20 minut. Parkování je zdarma,
jen je auto třeba označit časem příjezdu (např.
hodinami, které za 10 Kč koupíte v trafice u nádraží nebo na úřadě). Dřív tato místa obsadilo
často na celý den pouhých 22 aut (na město naší
velikosti nízký počet), nyní se tam může vystřídat
třeba desetkrát více lidí, kteří potřebují do obchodů a dalších provozoven v centru města.

Od 1. srpna končí městské policii povinnost
označovat měřené úseky značkami. Jen státní policie mohla měřit bez značek, moc to ale
nedělala – takže kdo jezdil rychle, velkému riziku
postihu nečelil. V případě motorkářů byla police
často bezmocná – pokud je nedokázala fyzicky
zastavit, ale pouze je vyfotila, mohl se majitel motorky vždy díky helmě vymlouvat, že na jeho stroji
jela „osoba blízká“. I to nyní končí…
Od 1. září bude v Černošicích zrušena zóna
40 km/h. Dnes již mohu napsat, že naše policie
na hlavních tazích stejně tuto rychlost nevymáhala. Např. na Dr. Janského by to mnozí považovali za nepřiměřené, radary byly nastaveny
na 53 km/h (+ korekce pro nepřesnost měření
3 km/h). Zóna nyní končí – ale nastavení radarů se měnit nebude! Kdo už jste jezdil až padesátkou – a takových bylo mnoho, pocitově to byla
v mnoha místech přiměřená a bezpečná jízda –,
nezrychlujte. Pro vás se návratem k omezení
rychlosti na 50 km/h nic fakticky nemění. Kdo

jezdil někdy ještě rychleji, měl by nyní zpomalit…
Městská policie bude aktivní.
I nadále platí, že městská policie smí měřit
pouze na úsecích odsouhlasených Policií České republiky. Není důvod se obávat, že byste
byli trestáni za malé překročení rychlosti jen pár
metrů za cedulí na vjezdu do města… Ale o pár
desítek metrů dále už začíná pravidlo minimální
tolerance. Počet úseků, na kterých má naše
městská policie právo měřit, se již letos výrazně
zvýšil, a další ještě přibydou.
Na několika exponovaných úsecích, zejména
v centrální části u černošického nádraží, v okolí
školy, u vrážské i mokropeské samoobsluhy aj.,
se budeme snažit prosadit další dopravní značení
zajišťující pomalejší a bezpečnější provoz (např.
snížení rychlosti na 30 km/h). Ještě pomaleji,
prosím, jezděte po všech dosud nezpevněných
komunikacích – jejich obyvatelé si nám často
stěžují na velkou prašnost a hluk; město ale více
nástrojů než tento apel na maximální ohleduplnost všech řidičů zatím nemá. Děkujeme.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Osobní názory a argumenty některých představitelů města – pro i proti zvýšení omezení rychlosti
na 50 km/h najdete na str. 13.

Dobrá doba, správný postup = Černošice staví za dobré ceny
Na konci června jsme uzavřeli 4 výběrová řízení na letošní
důležité stavební zakázky. Transparentní postup města spolu
s velkou konkurencí v době všeobecného stavebního útlumu
nám přinesly výrazné úspory. Nejen městu, ale také některým
občanům – protože jednou ze zakázek jsou tzv. spolufinancované rekonstrukce komunikací.
Když se na přelomu let 2008 a 2009 rekonstruovala Tyršova ulice, vyšlo
to na cca 2.340 Kč/m2. U Střední ulice, projektu, který jsme zdědili už rozeběhnutý od předchozího vedení, to bylo cca 1.800 Kč/m2. Když jsme
30. června otevřeli obálky a vybrali nejvýhodnější nabídku na naše letošní
stavby, zjistili jsme, že se dostaneme na cca 1.100 Kč/m2 (vše vč. DPH).
Všechny zakázky zveřejňujeme na webu – a stavební firmy to již zaznamenaly, průběžně jej sledují a briskně reagují. V půli června stačilo jen
několik hodin, a vedoucí odboru investic měl na stole asi deset žádostí
o dokumentaci k nově zveřejněnému výběrovému řízení. K dobré ceně
přispívá i to, že máme kvalitně připravené podklady a postupujeme zcela
transparentně. Ochota mnoha firem jít kvůli tíživé situaci ve stavebnictví
s cenami až na dřeň tak vytváří pro město takřka ideální podmínky pro
financování stavebních projektů. Škoda, že v rozpočtu není zatím více peněz, abychom vhodné konstelace mohli ještě více využít.
V průběhu prázdnin proběhne rekonstrukce kuchyně základní škoFOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Rekonstrukce částí ulic Ostružinová, Na Ladech a Berounská
přijde na 1,7 mil. Kč. --

ly, včetně dodávky nové technologie (konvektomatů), stavebního oddělení
kuchyně od jídelny a rozšíření jejího zázemí. Zatímco děti si šly 30. 6. pro
vysvědčení, na úřadě se otevíraly obálky. A dopadlo to na jedničku. Zakázku, na kterou jsme v rozpočtu počítali původně přes 1,5 mil. Kč, vyhrála
firma TeS, spol. s r. o., vítěznou nabídkou za 1.073.298 Kč (vč. DPH).
O tři hodiny později zasedala komise pro tzv. spolufinancované rekonstrukce komunikací. Město letos mohlo na rekonstrukce komunikací vyčlenit jen 2 mil. Kč, a tak jejich nasměrování navázalo na požadavek
spoluúčasti občanů. S nabídkami se přihlásili lidé z částí ulic Ostružinová (30 % příspěvek), Na Ladech (240 tis. Kč, min. 30 %) a Berounská
(50 %). Podle projektů byly stavby oceněny na 2,4 milionu Kč (vč. DPH).
Po otevření obálek od celkem 14 firem jsme mohli s potěšením konstatovat, že vítězná firma Pozemní komunikace Bohemia, a. s., (PKB) nám
tyto ulice vyasfaltuje za 1,7 mil. Kč. Ve výběrové komisi byli i dva zástupci
spolufinancujících obyvatel, kteří si tak mohli v první linii prověřit, že se
soutěží férově a se svěřenými penězi nakládáme s nejvyšší péčí.
Podíl města na spolufinancovaných rekonstrukcích bude ve výsledku
činit 1,2 mil. Kč, a tak jsme mohli z 0,8 mil. Kč ušetřených z původní rozpočtové částky polovinu přesunout na opravy výtluků v dalších ulicích, na
které by se jinak nedostalo (původně alokovaný milion už byl vyčerpán),
a druhá polovina úspory bude využita na některé menší záměry (např.
parkovací stání u školy v ulici K Lesíku).
Projekt
– veřejná zakázka
Rekonstrukce kuchyně ZŠ
Spolufinancované rekonstrukce – Ostružinová,
Na Ladech, Berounská
Rekonstrukce
ul. Puškinova
Vodovod v ul. Puškinova

Vítěz
výběrového řízení
TeS, spol. s r. o., Chotěboř
POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a. s.
POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a. s.
AQUACONSULT, spol. s r. o.

Vítězná
cena vč. DPH
1.073.298,00 Kč
1.711.261,70 Kč
626.407,37 Kč
285.284,74 Kč

Podobně úspěšné byly další dvě komise, které otevíraly obálky na rekonstrukci ulice Puškinova, na niž nám Ministerstvo pro místní rozvoj
dotací přidá 70 % nákladů, a na rekonstrukci vodovodu tamtéž, kterou
musíme z vlastních peněz udělat ještě před asfaltováním. Zakázku na vodovod vyhrála firma Aquaconsult za 285 tis. Kč, nový povrch Puškinově
ulici dodá firma PKB (vyhrála i tuto zakázku) za 626 tis. Kč, nejnižší z celkem 13 přijatých nabídek.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Budeme telefonovat o 61 % levněji!
Ve čtvrtek 14. července, na výročí dobytí Bastily, vybojovaly Černošice jedno historické
prvenství. Poprvé město uskutečnilo velké výběrové řízení formou elektronické aukce.
A byl to pořádný úspěch – v příštích dvou letech budeme volat o 61 % levněji, ušetříme
skoro milion korun, a přitom navíc budeme mít o něco kvalitnější a širší služby.
Dva hlavní rivalové (třetí po půli aukce zůstal
trochu bokem) se „poprali“ opravdu výrazně.
Vítězem se stala Telefónica, na jejíž poslední
snížení ceny po 50 minutách aukce už soupeři
nezareagovali. Město získalo dvouletou smlouvu
za částku 654.072 Kč tj. cca 327.036 Kč za rok
(jedná se o odhad na bázi tarifních paušálů, které jsou dostatečně štědré na to, aby nenabíhaly
žádné placené minuty navíc, a pokud by se tak
přesto stalo, platili by si je zaměstnanci už stejně
nejspíš ze svého). Řekněte, nebylo by krásné,
kdybychom i na soukromé telefony své a svých
příbuzných mohli mít např. 400 volných minut za
300 Kč (vč. DPH) měsíčně nebo posílat SMSky
za 0,21 Kč (náš nový tarif pro SMS rozhlas)? ;-))
Kromě výrazné úspory získá město i lepší a širší
služby – komfortnější tarify, více GPS jednotek
pro sledování vozidel apod.
Shrnuto – v následujících letech budeme mít
účet o 61 % nižší, v absolutním vyjádření činí
úspora krásných 919.200 Kč
FOTO: archiv MěÚ Černošice (vč. DPH, za dva roky).
Přestože mobilní služby jsou
dost ideálním případem, protože
jejich ceny celkově v čase klesají,
a tak jsou úspory opravdu působivé, chystáme se využít e-aukcí
i pro nákup řady dalších služeb
a komodit. Aktuálně připravujeme
nebo zvažujeme elektronické aukce (popř. nákup přes elektronickou
burzu) také na elektřinu, plyn, komplexní pojištění městského majetku
a odpovědnosti, svoz a zpracování
odpadu či pevné telefonní linky.

Elektronickou aukci využívá již řada měst a organizací. Pro nás je to zajímavý nástroj hlavně k zajištění výhodnějšího nákupu služeb klíčových pro
provoz města. Smlouvy se všemi dlouhodobými
dodavateli (telefony, energie, odpad aj.) postupně zrevidujeme a přesoutěžíme.
14. července proběhla naše první velká e-aukce, a to na služby mobilních operátorů (včetně
GPS sledování vozidel městské policie a nově
i technických služeb). Soutěžili jsme smlouvu na
2 roky. V loňském roce úřad zaplatil za své mobilní volání celkem 753.710 Kč (vč. DPH).
Aukce probíhala 55 minut, v reálném čase ji
sledovalo vedení města i několik zaměstnanců.
Poprali se o nás všichni tři hlavní čeští mobilní
operátoři. Před zahájením aukce vložili do systému své vstupní nabídky, a se spuštěním aukce
začalo jejich postupné snižování a boj o konečné
vítězství. Městu skoro každou minutou přibývaly
úspory v řádu desítek tisíc.

-- Historicky první elektronická aukce proběhla v zasedací
místnosti úřadu. --

Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Otazníky
kolem projektu
soukromé anglické
školy na Vráži
Projekt na vybudování soukromé školy
C.I.E.L. na místě bývalé mateřské
školky v Husově ulici představila paní
Brožová členům městské rady na její
schůzi již 31. ledna.
Do červnového čísla IL pak poslala svůj příspěvek, v němž seznamovala čtenáře se
svým projektem soukromé školy s gymnáziem pro celkový počet 180 žáků. Podrobnější
informace k projektu uveřejnila na webové
stránce www.skolacernosice.cz a na červnové zasedání zastupitelstva přišla projekt ukázat zastupitelům a občanům.
Na tomto místě bychom rády zdůraznily,
že fakt, že dostane nějaký investor prostor
pro prezentaci svého projektu, ať už na
radě, nebo na zastupitelstvu, anebo v Informačním listě, ještě a priory neznamená, že
má podporu města. Tímto přístupem chceme veřejnost seznamovat s projekty, které
jsou na stole, a nechceme, aby měli lidé dojem, že se na radnici zase „něco peče“ bez
ohledu na názor občanů.
Velikost projektu a způsob prezentace
projektu soukromé školy C.I.E.L. na radě,
zastupitelstvu i v IL (a následně i Mladé frontě DNES) a avizovaný termín otevření školy
v září 2012 překvapil nejen řadu obyvatel
Vráže, ale i představitele města. Navíc se
ukázalo, že paní Brožová není majitelkou
zmíněného pozemku v Husově ulici a nepodala na stavebním úřadě žádost o územní
rozhodnutí a stavební povolení. Toto jsou
fakta, která na celý projekt vrhají stín pochybností.
Počátkem července byl do podatelny
MěÚ Černošice doručen otevřený dopis zastupitelům, který sepsali obyvatelé dotčené
lokality a ke kterému připojilo svůj podpis
celkem 146 občanů. Podepsaní vyjadřují
svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou školy z následujících důvodů:
• dopravní zatížení
»» jediná zpevněná přístupová komunikace (Husova ul.) je ve špatném stavu
»» doprava materiálu a těžké techniky na
a ze staveniště
»» několikanásobné navýšení provozu
v lokalitě Vráž (odhadem až o 800 aut
denně navíc)
• investice do infrastruktury
»» související finančně nákladná rekonstrukce Husovy ulice, kterou by musela
zaplatit obec
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»» vodovod a kanalizace v místě nebyly
dimenzované na potřebnou kapacitu
• znehodnocení rekreační lokality
»» znehodnocení tradiční vycházkové
lokality v blízkosti lesa a CHKO Český kras
»» narušení klidné rezidenční zóny
»» kácení či ohrožení dendrologicky
vzácných stromů (např. liliovník tulipánokvětý) a další vzrostlé zeleně na
zahradě bývalé školky
• nedůvěryhodnost projektu a jeho
financování (vycházíme z veřejné prezentace na zasedání zastupitelstva dne
9. 6. 2011)
»» necitlivý zásah do architektonicky
cenné vily a jejího okolí
»» nepřesvědčivá vize školy
»» nerealistické náklady na výstavbu
»» zmíněné financování z fondů EU (čistě komerční záměr za peníze daňových poplatníků)
»» nejasné majetko-právní vztahy investora a současného majitele
»» neobjasněný „záložní plán B“
Vítáme myšlenku vybudovat v Černošicích soukromou školu, ale domníváme se,
že pozemek bývalé MŠ na konci Husovy
ulice není vzhledem k velikosti projektu,
dopravní zátěži, souvisejícím investicím do
infrastruktury a nutnosti kácet stromy pro
takovýto záměr vhodný. Přestože proces
schvalování stavby spadá do kompetence
orgánů státní správy a vedení města do něj
nemůže zasahovat, doporučí rada města
paní Brožové, aby projekt zmenšila či si
našla na jeho realizaci vhodnější lokalitu.

Jednou větou...
• Letní prázdniny se přelomily do své druhé poloviny, o které je všeobecně známo, že dětem
utíká ještě rychleji…
• Elektronická aukce na mobilní telefony přinesla městu úspory skoro půl milionu ročně, tj. 61 %
z jejich současné výše; obchodní zástupce vítězné firmy Telefónica projevil kromě bojovnosti
i smysl pro humor, když speciální tarif pro naše
hasiče nabídnul za bondovských 0,07 Kč.
• Zástupci obyvatel tří černošických ulic se
zúčastnili otevření obálek s nabídkami na rekonstrukci, na níž se zavázali přispět 30–50 %
celkové ceny.
• Ve škole byl vyznamenán asi tucet jedničkářů
na druhém stupni a jedna žákyně ze třetí třídy,
která vyhrála celostátní matematickou soutěž;
pro příští rok starosta vyhlásil soutěž o skokana
roku – za nejlepší meziroční zlepšení průměru
(v každé třídě i za celou školu).
• Byly zahájeny projekční práce pro možnou
dostavbu cyklostezek na Radotín a na Dobřichovice, na niž budeme žádat o evropskou dotaci
v rámci svazku obcí Region Dolní Berounka.
• Poslední skupina zaměstnanců černošického úřadu absolvovala poslední ze tří půldenních
workshopů týmové spolupráce, které bezplatně
provedl expert v tomto oboru, který se do našeho města nedávno přistěhoval.
• Na webu byly zveřejněny výsledky dotazníkového průzkumu mezi žáky, pedagogy a rodiči
základní školy, který pro město bezplatně realizovala největší česká firma na výzkum trhu a veřejného mínění, jejíž majitel v Černošicích bydlí.
• Zpozdila se výroba lodi, která má již brzy vozit
cestující od černošického nádraží až po mokropeskou pláž a zajišťovat i pravidelný převoz u Kazínské skály.

Lenka Kalousková
členka Rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

• Rada města rozhodla, že sběrný dvůr v areálu
technických služeb bude pro veřejnost otevřený
každou sobotu od 8 do 12 hodin.

Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

• Městská policie začne znovu působit také ve
Vestci, kde bude nově zřízeno detašované pracoviště podobné tomu, které již několik let funguje v Rudné.

Restituentka a současná
majitelka bývalé mateřské
školy v Husově ulici MUDr.
Helena Nekulová sdělila
na zasedání zastupitelstva
21. 7. 2011, že ukončila
jednání s paní Mgr. Hanou
Brožovou o prodeji svého
pozemku. Soukromá anglická škola a gymnázium
na tomto místě tedy stát
nebudou.

• Rada města schválila zrušení zóny 40 km/h
s platností od 1. 9. – stejného data, kdy městské polici končí povinnost označovat měřené
úseky značkami; v exponovaných místech na
hlavních tazích bude naopak rychlost snížena na
30 km/h.
• Jako prý již v minulosti, ustanovení vyhlášky
o veřejném pořádku, které stanovuje dobu klidu
od strojů a sekaček, vyvolalo řadu ohlasů; v internetové anketě na městském webu se k pojetí
„klid v neděli dopoledne a přes oběd, odpoledne
posekáme“ necelá polovina lidí vyjádřila souhlasně, třetina nesouhlasně a šestině to je jedno.

• Kvůli nesouladu s územním plánem rada města nemohla vydat souhlasné stanovisko s přístavbou prodejny sportovních potřeb z boku zimního
stadionu.
• Děti z polské Olešnice, které byly v Černošicích na letním táboře, a jejich vedoucí, několikanásobný mistr světa v lodním modelářství, přišli
předat černošickému starostovi dárek a pozdrav
od starosty svého okresu.
• Konstruktiva Branko se zavázala stavbu
nové mateřské školy Vápenice dokončit do
30. 9. 2011; než do ní budou moci začít chodit
děti, bude ještě potřeba ji zkolaudovat, vybavit
nábytkem a zařízením, zapsat do rejstříku škol,
přijmout zaměstnance a provést přijímací řízení
(zápisy).
• Parkovací hodiny k označení doby odstavení
auta v centru města koupíte na úřadě za 10 korun, v trafice u nádraží za 11.
• Město vypovědělo smlouvu firmě Rumpold
svážející směsný, biologický a tříděný odpad
a začalo připravovat výběrové řízení na nové zajištění této služby od 1. 1. 2012.
• Na většině území města netekla půl dne voda
kvůli zapojování nové tlakové stanice; mimo
provoz byly několik dní oba železniční přejezdy
v Mokropsech; na celé trati Praha – Beroun několik dlouhých týdnů trvá výluka.
• Na městském úřadě, v městské knihovně
a v trafice u nádraží pokračuje prodej almanachu
k 80. výročí základní školy, jehož výtěžek bude
použit na dovybavení hřiště.
• Na městském webu byla doplněna sekce
o kultuře a využití volného času – přehled kulturních akcí, tipy na výlety v okolí Černošic, seznam
místních spolků a sdružení; o kategorii níže naleznete přehled černošických restaurací, cukráren a barů.
• V Komenského ulici byla odchycena liška podezřelého chování a kvůli možné nákaze vzteklinou byla místním veterinářem utracena.
• Malí modeláři a malí karatisté si v Černošicích
užili svá letošní letní soustředění.
• Podle posledních informací se rekonstrukce
železniční trati v úseku Černošice – Z. Třebaň
odkládá na roky 2014–2016, ale zřejmě k ní
opravdu dojde, jelikož se k tomu ČR zavázala
Evropské unii.
• Záměr výstavby soukromé školy na konci Husovy ulice asi definitivně padnul; ačkoliv to z článků v našem IL i v MF Dnes vyznívalo jinak, neměl
v té době údajný investor ještě ani zaplacenou
rezervační zálohu na koupi pozemku a později
byla jednání s jeho majitelkou přerušena úplně.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

• Městský úřad od 1. 8. funguje v nové struktuře, mírně obměněném personálním složení
a podle nových pravidel; po dokončení implementace nové spisové služby a ekonomického
systému konečně přijde na řadu potřebná stabilizace.
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Nepořádek na pozemcích
aneb Ani na svém pozemku si nemůžeme dělat, co chceme
Mezi časté dotazy občanů, se kterými se obrací na městský úřad, patří i otázka, co
lze dělat v případě, že se na sousedním pozemku (či jakémkoliv pozemku ve městě)
nachází odpady, pneumatiky, stavební odpad, či je pozemek zarostlý trávou a plevelem a jeho majitel jej pravidelně neseká. Jaká tedy v těchto případech platí pravidla?
Pojem „pořádek“ není právními předpisy definován, lze tvrdit, že se jedná o takový stav vlastněného či užívaného pozemku, který je na pohled
estetický, a to s ohledem na místní zvyklosti.
Půjde tedy zejména o celkový vzhled a upravenost pozemku, posouzení, zda se tam ve zvýšené
míře nenachází odpadky či jiná nečistota, jaký je
vzhled a úprava porostů, způsob uložení předmětů na pozemku. V praxi se nejčastěji vyskytují
případy neudržovaných porostů na pozemku (přerostlé, uschlé stromy, keře, neposekaná tráva,
plevel), vraky, nepořádek ze stavby, věci odložené
z provozu domácnosti.
Co říkají zákony
V žádném případě to však neznamená, že bychom si – byť se jedná o vlastní pozemek – mohli
dělat, co chceme. Respektive, můžeme si dělat,
co chceme, ale jen do té míry, aby to neobtěžovalo ostatní. Obecně by se dalo říci, že svoboda
jednoho končí přesně tam, kde začíná svoboda
toho druhého.
Občanský zákoník tak v § 127 odst. 1 říká:
„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo
čím by vážně narušoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby
na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku,
nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem,
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady,
světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, případně v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho pozemek.“
Narušení vzhledu obce
Pokud je na pozemku nepořádek a nečistota,
může dojít až k narušení vzhledu obce. V takovém
případě lze vlastníka nebo uživatele takového pozemku postihovat na základě zákona a případně
mu uložit pokutu.
§ 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (právnické osoby a podnikající fyzické osoby)
a § 47b zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(fyzické osoby) umožňuje uložit pokutu za neudržování čistoty a pořádku na pozemku, kdy dojde
k narušení vzhledu obce. Stejně jako pojem „pořádek“ a pojem „čistota“, není právními předpisy
definován ani pojem „narušení vzhledu obce“. Posouzení, zda v daném případě k naplnění těchto
pojmů došlo, bude na konkrétním orgánu, který
povede příslušné řízení a v rámci správní úvahy
posoudí skutečný stav. Své posouzení je povinen
řádně odůvodnit.
Pořádek i na stavbách
Stavební úřad ve vydaném stavebním povolení
stanoví podmínky pro provádění stavby, povinnost
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udržovat pořádek na stavbě, v jejím okolí, dodržovat příslušné právní předpisy s touto oblastí spojené. Zároveň je oprávněn kontrolovat dodržování
stanovených podmínek. Stavební úřad, tj. Odbor
územního plánování a stavebního řádu MěÚ Černošice, dle § 171 stavebního zákona, plní funkci
státního dozoru ve věcech územního plánování
a stavebního řádu, vykonává dohled nejen nad
dodržováním stavebněprávních předpisů, ale
i rozhodnutí vydaných na jejich základě. Je také
oprávněn sjednat či uložit povinnost nápravy zjištěných nedostatků.
Pozor na zaplevelené pozemky
V případě pozemků extrémně zarostlých trávou a plevelem (i s případným výskytem dalších
škodlivých organismů) může docházet k porušování povinnosti stanovené § 3 odst. 1 písm. a)
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Toto ustanovení ukládá všem vlastníkům pozemků i jejich uživatelům povinnost zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů*
včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám, nedošlo k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí.
Řečeno velmi zjednodušeně, majitel musí svůj
pozemek udržovat.
Když nás nepořádek obtěžuje
Jaké možnosti tedy vlastníci sousedních nemovitostí, ale i jiné osoby mají?
• Obrátit se na příslušný správní orgán s oznámením o podezření ze spáchání přestupku
– tj. na Odbor životního prostředí Městského
úřadu Černošice (ve věcech týkajících se výkonu činností dle zákona o rostlinolékařské péči)
nebo na Odbor vnitřních věcí, odd. přestupků
(přestupek dle § 47b odst. 1 písm. d) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
• Obrátit se na obec – tj. město Černošice prostřednictvím Městského úřadu Černošice,

s oznámením správního deliktu dle § 58 odst.
2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů; o uložení pokuty rozhoduje rada města,
která může tuto působnost svěřit příslušnému
odboru městského úřadu uložením pokuty (nejčastěji OŽP)
• Obrátit se na příslušný soud – tj. Okresní
soud Praha-západ se soukromoprávní žalobou
z důvodu porušení ust. § 127 odst. 1 zákona
č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**
• V případě nepořádku na pozemku, na kterém
probíhá výstavba, příp. přetrvávajícího nepořádku ze stavby na pozemku, kde je stavba již
zkolaudována, se lze obrátit na příslušný stavební úřad, který na místě v součinnosti s dalšími orgány (např. OŽP) vykoná kontrolní prohlídku a může nařídit sjednání nápravy.
Město může některé povinnosti související
s ochranou veřejné zeleně stanovit také obecně
závaznou vyhláškou, kterou může také uložit povinnost pravidelných sečí veřejné zeleně (tj. zeleně na veřejném prostranství***). Dle platné judikatury Ústavního soudu však obec nemůže stanovit
povinnost pravidelných sečí majitelům pozemků,
které charakter veřejného prostranství nemají.
Slávka Kopačková, Odbor vnitřních věcí
personální a právní oddělení MěÚ Černošice
slavka.kopackova@mestocernosice.cz
Dana Jakešová, editorka IL
redakce@mestocernosice.cz
* škodlivými organismy jsou jakékoliv druhy,
kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo
původců chorob (např. virů, bakterií a hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům (§ 3
odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
** viz pasáž článku Co říkají zákony – § 127 odst.
1 Občanského zákoníku
*** veřejné prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů)

Jak pokračují úpravy skateparku
V mokropeském skateparku během léta provádí firma Mystic
Constructions, s. r. o., a technické služby nezbytné úpravy
a opravy mající za cíl zvýšení
bezpečnosti a snížení hlučnosti
prvků. Současně připravujeme
pro skatepark úpravu provozních
hodin.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

-- Odborná firma odhlučnila
a opravila prvky ve skateparku. --

FOTO: archiv
MěÚ Černošice

z radnice
Vážení spoluobčané, v minulém čísle Informačního listu jsme pro Vás uveřejnili novinky v bezplatné přepravě na území Prahy a soubor nejčastějších
dotazů ke změně tarifu PID od 1. 7. 2011.

Nyní uveřejňujeme přehledné tabulky s cenami jízdného PID od 1. 7. 2011.
Alena Šedivá, Odbor dopravy
alena.sediva@mestocernosice.cz
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z radnice

Z 21. schůze Rady města Černošice ze dne 13. 6. 2011
Z ODBORŮ
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí s:
• provedením nové přípojky el. energie pro dům
č. p. 419 v Dr. Janského;
• stavbou RD na pozemcích parc. č. 1857,
1858/1 a 1858/2 v Chrudimské ul.; souhlas
se netýká stavby oplocení, která nebyla součástí
dokumentace;
• stavbou zahradního domku na pozemku parc.
č. 4665 v Jasmínové ulici;
• terénními úpravami a vybudováním zpevněných
ploch na pozemku parc. č. 2289 v ulici Na Marsu za předpokladu použití zatravňovacích dlaždic
s 97 % retenční schopností v místech navrhovaných zpevněných ploch;
• stavbou RD na pozemcích parc.č. 2086 a 2087
v Kladenské ul. a s odstraněním stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 1299 po ukončení výstavby RD;
• stavbou RD na pozemku parc. č. 3054/4 ve
Slunečné ul.;
• úpravou obrubníku pro rozšíření nájezdu k RD
č. p. 223 v Poštovní ul.;
• odstraněním RD č. p. 232 v ulici V Boroví po
protokolárním převzetí domu č. p. 232 a pozemků parc. č. 337/1, 335, 334 od města Černošice;
• vybudováním vodovodní přípojky k pozemku
parc. č. 623/1 v ulici V Dolích;
• stavebními úpravami spočívajícími v úpravách
střechy, výměně oken a zateplení RD č. p. 1681
ve Školní ul.;
• přístavbou a stavebními úpravami spočívajícími
ve výměně oken a střešní krytiny RD č. p. 1446
v ul. Na Marsu;
• vybudováním nové vodovodní přípojky pro polyfunkční dům na pozemku parc. č. 2014/3 v Táborské ulici za podmínky použití bezvýkopové
technologie;
• dodatečným povolením přístavby stavby pro
rodinnou rekreaci č. e. 1421 v oblasti Na Pískách;
• změnou stavby garáže (sedlová místo ploché
střechy) na pozemku parc. č. 2529/1 v ulici Dr.
Janského;
• cenovou nabídkou společnosti Šetelík Oliva,
s. r. o., pro zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení vodovodu v Radotínské
ulici pro pozemek společnosti VS Petrol a pozemek sousedící za 32.000 Kč bez DPH;
• cenovou nabídkou Ing. Omáčky na zpracování projektové dokumentace nového veřejného
osvětlení v části ulice Dr. Janského od ul. Lermontova po Vrážskou a v části Vrážské ulice
k Hotelu Kazín za 10.300 Kč;
• cenovou nabídkou Ing. Omáčky na zpracování projektové dokumentace nového veřejného
osvětlení v části ulice Lidická za 6.600 Kč;
• cenovou nabídkou p. Císaře na dodávku klimatizační jednotky do upravené kanceláře starosty, a to ve variantě 3,5 kW chladícího výkonu
za 15.500 Kč bez DPH a s cenovou nabídkou
p. Císaře na dodávku materiálu pro instalaci klimatizační jednotky a instalační práce za
7.600 Kč bez DPH;
• nabídkou společnosti EKIS, spol. s r. o., na vícepráce v rámci akce „Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic – propojení řadů Radotín“
v ceně 166.665,47 Kč bez DPH;
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• uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
5. 1. 2009 na užívání pozemků parc. č. 4046
o výměře 46 m2, parc. č. 4047 o výměře 24 m2
a části pozemku 4049/1 o výměře 316 m2;
• s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 2554 ve vlastnictví města Černošice za
1.000 Kč; na pozemcích parc. č. 5126/1 (PK
729/3) a 4653 ve vlastnictví města Černošice
za 26.600 Kč;
• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemku parc. č. 6169/3 ve vlastnictví města Černošice za 2.000 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a investorem pro přeložení STL plynové přípojky na
pozemku parc. č. 222/1 ve vlastnictví města
Černošice za 250 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefónica O2 CR, a. s., a společností Prague Hills, s. r. o., pro překládku
telekomunikačního zařízení na pozemku parc.
č. 4101/74 ve vlastnictví města Černošice za
1.000 Kč;
• cenovou nabídkou Mystic Constructions,
s. r. o., na provedení úprav jednotlivých prvků
ve skateparku za účelem zlepšení jejich užitných
vlastností a snížení hluku při jejich používání za
cenu 50.000 Kč bez DPH;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Svazkem obcí – Region Dolní
Berounka pro realizaci staveb autobusových zastávek na pozemcích č. PK 137/2, PK 729/2,
6169/3, 846/1 a 2062/2, v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice.
Rada města nesouhlasí s:
• stavbou RD na pozemcích parc. č. 2819/57
a 2819/67 ve Slovenské ul., neboť návrh není
v souladu s platným územním plánem;
• stavbou přístřešku na pozemku parc. č. 2826/1
ve Slovenské ul., neboť zastavěnost pozemku
překračuje limity stanovené platným ÚP;
• stavbou zahradního altánu na pozemku parc.
č. 1682/47 ve Větrné ul., neboť zastavěnost
ostatními stavbami a zpevněnými plochami již
překračuje limit stanovený platným územním
plánem a konstatuje, že nelze udělit výjimku
a doporučuje žadatelům snížit výměru zpevněných ploch tak, aby zastavěnost ostatními stavbami a zpevněnými plochami na jejich pozemku
parc. č. 1789/1 nepřesáhla 10 %.
Rada města:
• konstatuje, že doplněné podklady k žádosti nástavby RD č. p. 1450 nejsou dostatečné
pro posouzení žádosti, a trvá na svém usnesení
č. 3.3.13. ze dne 21. 3. 2011;
• nevybírá žádnou z předložených cenových
nabídek na realizaci variantního řešení veřejného osvětlení v křižovatce ulic Waldhauserova
a V Horce a trvá na svém usnesení č. 4.1.12 přijatém na 7. schůzi konané dne 3. 1. 2011, které
počítá se zachováním funkce VO na stávajících
sloupech vrchním vedením a je pro město nejekonomičtější;
• bere na vědomí informaci o tom, že nebyla podána žádná nabídka na pronájem části pozemku

•

•

•

•

•

č. parc. 441/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Černošice za účelem provozování automatu na pitnou
vodu;
vybírá nabídku Ing. Hladíka na zpracování projektové dokumentace vybavení interiéru mateřské školy Pod Ptáčnicí celkově za 75.000 Kč
vč. DPH;
jmenuje členy hodnoticí komise pro otevírání
obálek v rámci veřejné zakázky „rekonstrukce částí místních komunikací v ul. Berounská,
Na Ladech a Ostružinová v tomto složení: člen
1. p. Kořínek, člen 2. p. Šetelík, člen 3. p. Štětina, člen 4. p. Kubát, člen 5. p. Jiránek a náhradníky ve složení p. Wolf, p. Voženílek, p. Havránek, p. Opravil a p. Kudela;
jmenuje členy hodnoticí komise pro otevírání
obálek v rámci veřejné zakázky „oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010“ v tomto složení: člen 1. p. Kořínek, člen 2. p. Šetelík,
člen 3. p. Nádvorník, člen 4. p. Kubát, člen 5.
p. Jiránek a náhradníky ve složení p. Wolf, p. Voženílek, p. Havránek, p. Melichar a p. Kudela;
jmenuje členy hodnoticí komise pro otevírání
obálek v rámci veřejné zakázky „obnova vodovodu v ulici Puškinova“ v tomto složení: člen
1. p. Kořínek, člen 2. p. Šetelík, člen 3. p. Nádvorník, člen 4. p. Kubát, člen 5. p. Jiránek
a náhradníky ve složení p. Wolf, p. Voženílek,
p. Havránek, p. Melichar a p. Kudela;
jmenuje členy hodnoticí komise pro otevírání
obálek v rámci veřejné zakázky „Základní škola
Černošice – rekonstrukce školní kuchyně –
I. etapa“ v tomto složení: 1. člen pí Göttelová,
2. člen p. Moucha, 3. člen pí Kočová, 4. člen
p. Havránek, 5. člen pí Poulová a náhradníci:
p. Jiránek, pí Hlavičková, pí Jeřichová, pí Paříková, pí Kalousková.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města souhlasí s:
• předloženým
rozpočtovým
opatřením
č. 16/2011, č. 17/2011, č. 5/2011;
• zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 10273/11/LCD.
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
Rada města vyhlašuje konkurz na ředitelku/ředitele MŠ Vápenice dle vyhlášky MŠMT
54/2005 Sb.
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Rada města:
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zajišťování tisku periodika ,,Informační list“;
• bere na vědomí právní rozbor – pronájem volných prostor v budově v ul. Karlštejnská a ruší
svoje usnesení č. 2.1.27. ze dne 16. 5. 2011;
• schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odborné
a technické pomoci uzavřené dne 14. 8. 2008
s firmou Aquaconsult, spol. s r. o.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rada města souhlasí s digitalizací povodňového
plánu ORP Černošice.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města souhlasí s:
• výpovědí stávající smlouvy se společností Asseco Central Europe, a. s.;
• výpovědí stávající smlouvy se společností
ICZ, a. s.

z radnice
ODBOR DOPRAVY
Rada města souhlasí se:
• zřízením parkovacích míst v ul. Karlštejnská – od
restaurace Bolleta po křižovatku ul. Karlštejnská
a ul. Riegrova, Vrážská – od restaurace Kazín
po křižovatku ul. Riegrova a ul. Vrážská – před
nádražím u stánku trafiky na základě použití parkovacích hodin. Parkování bude umožněno na
dobu max. 2 hodiny bezplatně. Na ul. Vrážská
u nádraží bude parkování umožněno na dobu
nezbytně nutnou, a to max. 20 minut;
• parkovacím režimem v pondělí až pátek, v čase
6.00–18.00 hod. na parkovacích místech; ve

dnech pracovního klidu, soboty a neděle bude
parkování bez omezení.
ODBOR SPRÁVNÍ
Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy
KADLEC - elektronika, s. r. o., za instalování vyvolávacího zařízení do místnosti 135 budova Podskalská, Praha 2, za 33.408 Kč vč. DPH.
RŮZNÉ
Rada města:
• jmenuje pana Nováka členem komise pro
investice a strategický rozvoj s účinností od
1. 7. 2011;

• bere na vědomí vzdání se členství pí Kalouskové v kulturní komisi a jmenuje pí Göttelovou
členkou kulturní komise s účinností zpětně od
1. 6. 2011;
• revokuje usnesení č. 3.2.10 bod II. z 19.
schůze rady města z 30. 5. 2011 a souhlasí
s vybudováním zpevněných ploch na pozemku
města parc. č. 1840/1 v Táborské ulici pro nájezd na pozemek žadatelů z betonových zatravňovacích dlaždic.

Z 22. schůze Rady města Černošice ze dne 27. 6. 2011
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města
• jmenuje s účinností od 1. srpna 2011 Bc.
L. Rosíkovou vedoucí odboru vnitřních věcí
MěÚ Černošice;
• vybírá OBIS, s. r. o. – informační systém TED
v celkové hodnotě 73.200 Kč.
Z ODBORŮ
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí s:
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v Jasmínové ul.;
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v ulici Boženy Němcové;
• stavbou přístřešku pro automobil na pozemku
parc. č. 2553/1 v Gorkého ulici;
• vybudováním vrtané studny na pozemku parc.
č. 993/1 v Husově ul.;
• stavbou RD na pozemcích parc. č. 2819/6,
2820, 2821 ve Slovenské ul. a s odstraněním
stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 547;
• úpravami vedení el. energie v Kazínské ul.;
• nástavbou RD č. p. 834 v Jiráskově ul.;
• vybudováním nové kanalizační a vodovodní
přípojky k budově bez č. p. (bývalá trafika) ve
Vrážské ul.;
• cenovou nabídkou společnosti CityPlan,
s. r. o. na vypracování studie zabývající se návrhem nového uspořádání pozemků ve vlastnictví města Černošice v lokalitě Na Pískách
včetně jejich napojení na veřejnou technickou
a dopravní infrastrukturu za 24.000 Kč vč.
DPH;
• uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na výstavbu MŠ Pod Ptáčnicí s Konstruktiva
Branko, a. s., jehož předmětem je především zkrácení termínu dokončení stavby do
30. 9. 2011;
• záměrem prodeje pozemku parc. č. 97/2
zast. plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v obci
a k. ú. Černošice vč. stavby garáže ve vlastnictví města Černošice za 3.000 Kč/m2 a se
záměrem prodeje pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 269 m2 oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice tak, že
cena za severní část pozemku zatíženou věcným břemenem vedení energetické soustavy
o výměře 80 m2 je min. 1.500 Kč/m2 a cena
za zbývající nezatíženou část pozemku 98/2
o výměře 189 m2 je min. 3.000 Kč/m2;
• záměrem uzavřít sml. o smlouvě budoucí
směnné týkající se části pozemku PK 308/4
o výměře 816 m2 v k. ú. Černošice, zapsaného na LV 2545 a pozemků parc. č. 2751/6
o výměře 18 m2, parc. č.A 2750/4 o výmě-

ře 24 m2, parc. č. 2750/2 o výměře 19 m2,
všechny v k. ú. Černošice, zapsané na LV
10001 u Katastrálního úřadu Středočeského
kraje, katastrální pracoviště Praha-západ za
účelem výstavby chodníku a přechodu pro
chodce v křižovatce ulic K Lesíku a Školní;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení: na pozemku
parc. č. 1264 ve vlastnictví města Černošice
za 4.000 Kč; na pozemcích parc. č. 712 (PK),
5288/13 a 5288/10 ve vlastnictví města Černošice za 3.600 Kč; na pozemcích parc.
č. 4411, 6207, 6178/1 a 4420/2, všechny
ve vlastnictví města Černošice za 6.700 Kč;
na pozemcích parc. č. 1424 a 1457, oba ve
vlastnictví města Černošice za 9.400 Kč;
• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, s. r. o., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 1264 ve
vlastnictví města Černošice za 500 Kč.
Rada města nesouhlasí s:
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v Karlštejnské ul., dále s umístěním R10/
SR60 v Riegrově ul. a R6/SR502 ve Fügnerově ul. v uličním prostoru na pozemcích města;
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v ulicích Vrážská a Tyršova, dále s umístěním R16/SS200 a R13/SR402 v Tyršově ul.
v uličním prostoru na pozemku města;
• stavbou garáže, přístřešku a oplocení na pozemku parc. č. 1682/71 ve Slunečné, neboť
návrh nesplňuje regulativy platného územního
plánu;
• nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci
č. e. 40 v chatové osadě Na Vírku (nachází se
v oblasti aktivní zóny toku řeky Berounky, kde
nelze provádět žádné stavební práce);
• vybudováním nového vjezdu na pozemek
č. parc. 1311, který je již dopravně napojen
jedním vjezdem;
• vybudováním kůlny a přístřešku na pozemku
parc. č. 5464/1 v ulici Na Drahách;
• přístavbou prodejny sportovních potřeb k zimnímu stadionu ve Fügnerově, neboť zastavěnost pozemku překračuje limit stanovený
územním plánem.
Rada města:
• konstatuje, že pro posouzení záměru rekonstrukce stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 345
v ulici V Rokli je nutné předložit projektovou
dokumentaci rekonstrukce objektu i přípojek
inženýrských sítí; rada města požaduje, aby
byla oddělena část pozemku parc. č. 2742/1

•

•

•

•

•

•

pro přístupovou komunikaci k pozemku parc.
č. 2739/1;
bere na vědomí informace o možnostech zavedení obousměrného provozu v dosud jednosměrném úseku ulice Táborské od křižovatky s Kladenskou ulicí po křižovatku s ulicí
Chebskou a ukládá odboru investic projednat
s vlastníky dosud nezastavěného pozemku
č. parc. 2702/28 možnost oddělení části
jejich pozemku pro případné rozšíření uličního prostoru v křižovatce ulic Kladenská
a Táborská a s tím souvisejícího majetkového
vypořádání;
bere na vědomí informace o rozsahu již provedených oprav a souhlasí s provedením dalších nutných oprav poničených asfaltových
komunikací a ukládá odboru investic připravit návrh smluvního dodatku č. 2 k uzavřené
smlouvě o dílo se Stavební společností Šlehofer, s. r. o., v němž bude částka na provedení
oprav navýšena o 430.268 Kč vč. DPH a dodatek smlouvy na technický dozor s p. Nádvorníkem v předpokládané výši 9.000 Kč;
bere na vědomí informace o finanční spoluúčasti na opravách parkoviště před provozovnou kadeřnictví v Husově ul. a vybírá nejvýhodnější nabídku firmy Šlehofer, s. r. o., na
rekonstrukci části Husovy ul. před provozovnou kadeřnictví v celkové ceně 173.057 Kč
(zahrnující i podíl majitelky budovy kadeřnictví
ve výši 77.815 Kč);
bere na vědomí informace o finanční spoluúčasti občanů při rekonstrukci Berounské
ul. rovnající se podílu o velikosti 50 % skutečných nákladů na rekonstrukci slepé části
Berounské ul.;
bere na vědomí informace o finanční spoluúčasti občanů při rekonstrukci Ostružinové
ul. v částce 180.000 Kč a o finanční spoluúčasti občanů při rekonstrukci ulice Na Ladech v částce 240.000 a ukládá odboru investic připravit s občany, kteří podali nabídku
na spolufinancování rekonstrukce místní komunikace, smlouvu o výstavbě;
bere na vědomí informace o vzniklých komplikacích při zápisu vlastnického a předkupního práva k pozemkům pod ul. Dr. Janského
do katastru nemovitostí a souhlasí s navrhovaným postupem.

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
Rada města:
• jmenuje předsedu a členy konkursní komise
dle vyhlášky MŠMT 54/2005 Sb.; předseda:
pí Göttelová, členové: pí Sedláčková, pí Kudrnová Schelongová, p. Hopfinger, pí Janovská,
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náhradník: pí Kalousková, tajemník konkursní
komise: p. Louška;
• stanovuje prodejní cenu parkovacích hodin
à 10 Kč;
• souhlasí s využitím fondu reprodukce ZŠ na
nákup projektové dokumentace na rekonstrukci ŠJ;
• souhlasí s navýšením datové kvóty o 1 GB za
cenu 950 Kč + DPH za rok.

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Rada města:
• souhlasí se zřízením 3 pracovních míst pro
odbor technické služby;
• souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich
vytvoření s Úřadem práce.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Rada města
• schvaluje dodatek č. 11 smlouvy s firmou
RUMPOLD-P, s. r. o., na zajištění svozu komunálního odpadu v roce 2011;
• vybírá nabídku firmy ISES, s. r. o., na zpracování plánu odpadového hospodářství a havarijního plánu pro nakládání s odpady pro
krizové situace za celkovou cenu 34.800 Kč
vč. DPH;

• schvaluje výpověď Smlouvy o komplexním
zabezpečení zneškodnění odpadů pro město
Černošice uzavřené s firmou RUMPOLD-P,
s. r. o., dne 16. 12. 2003 ve znění jejích dodatků č. 1 až 11.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města:
• bere na vědomí žádost členům zastupitelstva
o úpravu obecně závazné vyhlášky, ve smyslu
osvobození nebo úlevy od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro osoby, které jsou trvale hlášeny
v Černošicích, v obci však nebydlí, nevytváří
tedy odpad, a ukládá odboru kancelář tajemníka předložit žádost na nejbližším zasedání
zastupitelstva;
• souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č. 20/2011 a 6/2011.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města:
• souhlasí s pořízením switche dle nabídky Dimension Data Czech Republic, a. s., za cenu
83.986,80 Kč vč. DPH, dle vítězné nabídky
ve výběrovém řízení na elektronickém tržišti;
• souhlasí s uzavřením smluv (dodatků) se spol.
Triada na pořízení hostované spisové služby

pro obec Hvozdnice, jejichž znění bude v souladu se smlouvami již uzavřenými.

RŮZNÉ
Rada města:
• ruší výběrové řízení na obstarání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie a veřejné
zakázky na dodávku plynu (jediná předložená
nabídka nesplňuje podmínku konstrukce ceny
dle zadávací dokumentace);
• ruší výběrové řízení na obstarání veřejné zakázky na dodávku plynu a veřejné zakázky na
dodávku plynu (nebyla předložena žádná nabídka);
• bere na vědomí informaci starosty, že v přípravě elektronické aukce na služby mobilního
operátora formou centrálního zadavatele došlo k technickému pochybení na straně organizátora aukce, kdy chyba ve výpočtu celkové
ceny ovlivnila výsledek aukce a učinila ji neplatnou, ruší proto výběrové řízení na služby
mobilního operátora s využitím elektronické
aukce realizované dne 27. 6. 2011 a vyhlašuje nové výběrové řízení na služby mobilního
operátora formou centrálního zadavatele (tj.
společně s organizacemi zřízenými městem),
s předpokládaným termínem elektronické
aukce 14. 7. 2011 (s možností operativního
posunu).

Ze 7. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9. 6. 2011
Kulturní sál v Centru Vráž
• Zastupitelstvo města nepřijalo návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města konstatuje svoji připravenost v rámci budoucího projednání věci kulturního sálu v Centru Vráž posoudit pouze návrhy řešení nákupu sálu oddělené od případné
změny územního plánu v dané lokalitě.“
Prezentace vybudování soukromé školy v lokalitě Husova
• Pí Brožová a další členky přípravného týmu
představily projekt na vybudování soukromé
prestižní školy v lokalitě bývalé MŠ Husova.
Jednalo by se o soukromou ZŠ a případně
víceleté gymnázium. K danému projektu byl
otištěn článek v IL. Škola by měla zahájit výuku v roce 2012 jednou třídou a následně budou přibývat další třídy tak, až vznikne i gymnázium. Děti tedy budou moci ukončit školu
v 18 letech maturitou. Pí Brožová dále shrnula
„nadstandardy“ této školy, seznámila přítomné
s návrhem projektu stavby. Předložený projekt
navazuje na obnovu bývalé budovy MŠ Husova
a jejího následného propojení s nově vybudovanými prostory.
Rozhodnutí o pořízení změny Regulačního
plánu pro lokalitu "V Lavičkách"
• Zastupitelstvo města Černošice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), rozhodlo z vlastního podnětu v souladu s § 62 a § 71 stavebního
zákona o pořízení změny Regulačního plánu
pro lokalitu „V Lavičkách“.
Ukončení členství města Černošice v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy
• Zastupitelstvo po projednání souhlasí s ukončením členství města Černošice v Regionální
rozvojové agentuře Střední Čechy podáním
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výpovědi do 30. 6. 2011 a ukládá starostovi
realizovat toto usnesení zastupitelstva podpisem výpovědi.
Informace o volbách soudních přísedících
• Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí
dopis předsedkyně Okresního soudu Prahazápad, kterým se obrátila na starostu města se
žádostí o pomoc při získání nových soudních
přísedících a žádá zastupitele města Černošice o navržení vhodných kandidátů na místa
soudních přísedících Okresního soudu Prahazápad.
Kauza grantu pro občanské sdružení S dětmi
a pro děti
• Zastupitelstvo bere na vědomí právní stanovisko k použití sankčních ujednání v grantové
smlouvě uzavřené mezi městem Černošice
a sdružením S dětmi a pro děti, o. s.
Odkoupení podpěrných sloupů od ČEZ Distribuce, a. s.
• Zastupitelstvo schvaluje koupi:
- 3 železobetonových a 1 dřevěného sloupu
s patkou v Husově ul. pro zachování vedení
veřejného osvětlení za 11.216 Kč;
- 1 železobetonového sloupu, 1 dřevěného
sloupu s patkou a 1 dřevěného sloupu se
vzpěrou v Plzeňské ul. pro zachování vedení
veřejného osvětlení za 2.745 Kč;
- 3 železobetonových sloupů v Mostecké ulici
pro zachování vedení veřejného osvětlení za
3.012 Kč;
- železobetonového sloupu v Jasmínové ul.
pro zachování vedení veřejného osvětlení za
1.354 Kč.
Prodej pozemků parc. č. 3800/3 a 3800/4
v osadě Zátoka radosti
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc.
č. 3800/3 – ost. plocha, neplodná půda o vý-

měře 116 m2 a parc. č. 3800/4 – ost. plocha,
neplodná půda o výměře 124 m2 zapsaných
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice panu
Pokornému za cenu 1.000 Kč/m2.
Soubor rozpočtových opatření č. 4/2011
• Zastupitelstvo schvaluje na svém 7. zasedání
dne 9. 6. 2011 soubor rozpočtových opatření
č. 4/2011.
Změna zřizovací listiny MŠ Karlická
• Zastupitelstvo souhlasí s provozováním doplňkové činnosti MŠ Karlická, a to živnosti volné
„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona, obory:
mimoškolní výchova a vzdělávání; poskytování
služeb pro rodinu a domácnost“ a schvaluje
dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy
Černošice, Karlická ulice, kterým se umožňuje
zajištění mimoškolní výchovy a vzdělávání během prázdnin pro děti, které nejsou rozhodnutím přijaty k docházce do MŠ Karlická.
Smlouvy na elektronické spisové služby
• Zastupitelstvo schvaluje předložené vzory
smluv na elektronické spisové služby „B“
a „C“, jak to vyžaduje zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí Rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku
(dle ceníku za poskytování informací).

z radnice

Co si myslí o zvýšení omezení rychlosti na 50 km/h
někteří představitelé města
Rada města na své 23. schůzi odhlasovala většinou svých hlasů zvýšení omezení
rychlosti ze 40 km/h na 50 km/h. Tedy, aby to bylo přesné – 5 hlasů bylo PRO,
1 PROTI a 1 se ZDRŽEL HLASOVÁNÍ. Následně na návrh místostarostky Daniely Göttelové o věci hlasovalo ještě na svém zasedání zastupitelstvo města Černošice dne
21. 7. Ze 17 přítomných zastupitelů (celkem je zastupitelů 21) bylo 12 hlasů PRO zvýšení rychlosti o 10 km/h, 2 byli PROTI a 3 se ZDRŽELI HLASOVÁNÍ. Jelikož se jedná
o závažnou věc, přinášíme osobní názory a argumenty několika představitelů města.
Filip Kořínek (Věci černošické), starosta
Obecně jsem zastáncem toho, že zákony mají být rozumné
Říká se, že dobrý zákon je ten, který většina
spontánně dodržuje. Naopak zákon většinou
porušovaný je lepší zrušit. V minulosti řada států
zavedla a následně zase zrušila prohibici. V některých zemích plánují chodníky v parcích tak,
že nejdříve nechají lidi vyšlapat cestičky a teprve pak tam vybudují chodník. V americkém státě Utah zvýšili na dálnicích omezení rychlosti
z obvyklých 60 mil/hod na 70 mil/hod… – ale
přestali tolerovat její překračování… V Černošicích je lepší místo čtyřicítky, u níž se tolerovalo
překračování o více než 10 km/h, mít padesátku, ale tu už prosazovat bez přílišné tolerance.
Myslím, že to je férový a rozumný přístup.
Milada Mašatová (ČSSD), zastupitelka
Dilema 40 nebo 50 km/h v Černošicích
Toto téma bylo v minulých volebních obdobích dlouho diskutováno. Argumenty pro
40 km/h zvítězily. Úzké komunikace (někde
jsou místo chodníků zatravňovací pruhy a chodci musí použít vozovku), prudké stoupání a klesání (i v zatáčkách), parkující vozidla, vyjíždějící
vozidla, děti a matky s dětmi přecházející vozovku, velké zásobovací vozy, stavební technika –
toto vše ovlivnilo rozhodování o přijetí omezení
na 40 km/h.
Po několika letech jsme si na toto zvykli.
Jen někteří řidiči jezdí tvrdošíjně „padesátkou“
a malá část řidičů jezdí, jak chce, nohu sundá

z plynu málokdy. Policie s jedním radarem nemůže postihnout všechny provinilce, křídla nemají a Černošice mají mnoho komunikací.
Ulice jako např. Dobřichovická, Slunečná,
Dr. Janského či Zd. Lhoty svádí svojí délkou
k rychlejší jízdě. Přitom právě ty mají nejvíce
nebezpečných míst.
Zrychlení o 10 km v hodině při průjezdu celou obcí přinese řidiči úsporu necelé minuty.
Stojí to opravdu za změnu? A argument „vždyť
to nikdo nedodržuje“, je potřeba změnit! Je to
myšleno vážně? Co takhle přistupovat stejně
k zákonům a měnit je podle těch, kterým nevyhovují?!
Daniela Göttelová (Věci černošické), místostarostka a předsedkyně obč. sdružení
Spolu
S padesátkou v obci mám problém
Rada města většinou hlasů v červenci rozhodla o zvýšení povolené rychlosti v Černošicích ze 40 km/h na 50 km/h. Byla jsem proti
a s přijatým rozhodnutím mám problém z těchto
důvodů:
• Nezaznamenala jsem podněty od občanů,
které by po této změně volaly. To, že na vjezdu do města byla značka upozorňující řidiče,
že „u nás se jezdí pomalu“, mělo svůj význam.
V našem volebním programu máme v bodě
doprava hesla v přesně opačném duchu
a slibujeme naopak zklidnění dopravy.
• Kvalita a šíře našich komunikací v kombinaci
s předností zprava, která platí ve velké části

Řidiči, nezapomínejte, že na většině křižovatek
v Černošicích platí přednost zprava!

•
•
•
•

•

města, umožňují většinou, aby se řidiči stejně pohybovali zhruba čtyřicítkou. I na silnici
Dr. Janského a na tranzitní komunikaci
II/115, tzn. Radotínská/Vrážská/Dobřichovická je padesátka příliš (množství přecházejících chodců na Vráži, parkování u ZUŠ,
dětské lékařky a u samoobsluhy).
Zvýšení rychlosti bude mít za důsledek zvýšení hluku a prašnosti.
Zrychlíme tranzitní dopravu, včetně kamionové. Chceme to?
Výměna značek nás bude z rozpočtu stát několik desítek tisíc.
Desítky kilometrů komunikací jsou v našem
městě bez chodníků a díky bohu ještě stále
chodí hodně lidí, zejména dětí, pěšky. Pro
ně je rychlost 40 km/h v celé obci bezpečnější.
Úspora času dosažená při vyšší rychlosti je
v rádu desítek sekund.
Opravdu tak spěcháme?

Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice),
člen Rady města Černošice a předseda dopravní komise
Proč považuji zrušení plošné zóny
40 v Černošicích za rozumné:
• protože je lepší, aby bylo striktně vynucováno nepřekračování rychlosti 50 km/h, než
aby bylo tolerováno překračování rychlosti
40 km/h, jak se dělo dosud.
• protože při plošném omezení rychlosti na
40 km/h (a překračování tohoto omezení)
nedochází ke skutečnému snížení rychlosti
tam, kde je to opravdu zapotřebí. Proto dojde v souvislosti se zrušením plošné zóny 40
ke snížení nejvyšší dovolené rychlosti na vybraných místech.
• protože rychlost na místních komunikacích
spíše než plošná zóna 40 omezí dodržování pravidla přednosti zprava, které na většině
komunikací v Černošicích platí.

Informace o nové
školce Na Vápenici
Předpokládaný termín dokončení stavby je
30. 9. V měsíci říjnu bude probíhat dokončení
interiérů a následně bude školka kolaudována, zapsána do rejstříku škol a bude schválena její zřizovací listina. Zápis dětí předpokládáme v průběhu listopadu a zahájení provozu
školky v době mezi 1. 12. 2011 a 1. 1. 2012.
Ředitel/ka nové školky bude vybrán/a ve výběrovém řízení v průběhu srpna.
Rodiče a zájemci o práci ve školce, sledujte web města www.mestocernosice.cz,
případně volejte o aktuální informace na tel.:
251 081 521.

FOTO: Dana Jakešová

Daniela Göttelová
místostarostka
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Vraťte nám klid v neděli
Když jsem na webu města četla nově stanovenou
dobu pro provoz hlučných strojů, myslela jsem,
že jde o překlep. Kdo by vědomě povoloval hluk
o nedělním odpoledni?
Vždyť ticho a soukromí dnes patří k hodnotám,
které se staly luxusem a jsou ceněnou známkou
kvalitního prostředí k bydlení. Navíc jsem se domnívala, že nové vedení obce má zájem na kultivaci prostředí, ve kterém žijeme – viz článek starosty obce o zrušení hlášení městského rozhlasu
v IL z ledna tohoto roku. Zde je hluk přímo označen jako znečištění životního prostředí. Sleduji,
že vedení obce má zájem na vyřešení i dalších
kauz obtěžování hlukem. A teď tohle? Odpověď
na můj dotaz na komunikačním fóru na webu
města mě vyvedla z omylu.
Zajímalo by mě, kdo a proč pocítil potřebu změnit předchozí NORMÁLNÍ vyhlášku a většině černošických občanů „zrušil“ neděli. Doby, kdy byla
neděle označována za buržoazní přežitek, jsou
snad již nenávratně pryč. Komu to tedy prospěje?
Žijeme v určitém historicky a kulturně formovaném prostředí, které i dnes určuje neděli a svátek
jako klidný rekreační odpočinkový den. Trávíme
čas na zahradách, terasách, u bazénů, grilujeme.
Samozřejmě ne každý odpočívá, i my pracujeme
na opravách domu, ale rozhodně by proto nikdo
neměl mít právo v tuto dobu nepřiměřeně rušit
ostatní.
Černošice jsou tzv. dobrá adresa, navíc je
zde velké množství rekreačních objektů. Nemyslím si, že nová vyhláška tuto skutečnost jakkoli
akceptuje.

Ještě
k „hlukové“ vyhlášce
Vřele dáváme za pravdu paní Anně Musilové (Zákaz hluku v neděli, Černošice: Inf. list červenec
2011). I my se domníváme, že sobota je dost dlouhá na to, aby i hodně zaměstnaný stálý či víkendový obyvatel během ní stihl posekat dost velkou
zahradu, nařezat dříví a vyřádit se s křovinořezem.
Ale soudíte-li, že k tomu potřebuje ještě další půlden, pak naprosto nechápeme, proč zrovna nedělní odpoledne? To přece vůbec nedává smysl!
Dopoledne ženy vaří, někdo ještě nakupuje v otevřených samoobsluhách, ale odpoledne chce
mít každý normální obyvatel (i chatař) konečně
klid k posezení na zahradě u kávy či sklenky vína
a ke klidnému popovídání s přáteli. Nemohli byste
mu toto jediné odpoledne v týdnu dopřát? Vážení
a milí konšelé, nestyďte se, prosíme, přiznat omyl
a rychle ho – pokud možno ještě během těchto
prázdnin – napravte. Předem děkujeme.
Gerik a Eva Císařovi

Neděle je dnem klidu
V diskusi o změně hlukové vyhlášky jsem zastávala a stále zastávám názor, že v našich krajích je
tradičním dnem klidu neděle. V tento den by používání hlučných strojů a zařízení nemělo být povoleno. Na posledním zasedání zastupitelstva měl
můj návrh usnesení, které by omezilo používání
strojů v neděli, podporu pouze 6 zastupitelů.
Daniela Göttelová, místostarostka
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Obec by měla pomáhat občanům při řešení
sporů při porušování § 127 Občanského zákoníku, který říká, že „vlastník věci se musí zdržet
všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (uvádí se zpravidla HLUK, zápach,
kouř, prach, odpady, stínění apod.)“. Jak nám pomůže, když město nedělní rušení hlukem samo
občanům a firmám vyhláškou nabízí?
Odkaz na domluvu se sousedy spíše potvrzuje jakýsi díl nejistoty a alibismu tvůrců vyhlášky. Občan nebo firma, se kterými se mám „domluvit“ se odvolá na znění vyhlášky, nedělají
přece nic zakázaného a mají pravdu. Námitky
těch, co na víkend odjíždějí, nemají dle mého
soudu opodstatnění. Je jen na nich, jak situaci
vyřeší – pozdějším odjezdem nebo vykonáním práce objednanou firmou v pracovní den.
Ostatně, je velký předpoklad, že takový člověk
odjíždí za rekreací a zřejmě i klidem. Je tedy
hodně arogantní v neděli po návratu v podve-

čer spustit sekačku a pokazit všem okolo konec víkendu.
Za největší problém považuji povolení hluku
v případě nedělní práce firem na stavbách nebo
rekonstrukcích domů. Dvanáct hodin intenzivního hluku denně po dobu řady měsíců je realita,
kterou jsme osobně zažili. Firmy běžně pracují
v sobotu i neděli od 7 do 19–20 hodin (nic proti
tomu), ale bohužel často včetně hlučné techniky.
Tolerance je podle mě na místě jen v případě, kdy
se na obydleném rekonstruovaném domě vyměňuje střecha. Zdravý rozum velí udělat práce co
nejrychleji.
Bylo by radostné, kdyby znění vyhlášky bylo
přehodnoceno. Základní pravidlo většiny rodin je
v sobotu si trochu pospat a pak se zpravidla dělají činnosti, na které není v týdnu čas. Nechť se
tedy i vrtá, tluče, řeže atd. Neděle by ale měla být
dobou odpočinku, rekreace a klidu. Vraťte nám,
prosím, alespoň nedělní odpoledne.
Marta Brejníková

Vyjádření ke změně „hlukové vyhlášky“
za vedení města
Reaguji nejen na články na této stránce, ale
také na dva emaily a jeden dopis, které dorazily přímo na úřad. Nedávná změna vyhlášky
o veřejném pořádku, která posunula dobu pro
používání „hlučných strojů a zařízení“ z nedělních 10–12 nově na 14–20 hodin, vyvolala
celkem dost reakcí.
Prvotním impulsem, proč se o změnách
začalo uvažovat, byl návrh upravit tzv. dobu
nočního klidu (dnes 23–8, navrženo 22–7).
To ale zastupitelé neschválili, na rozdíl od změny u použití hlučných strojů (míněno hlavně
sekaček) v neděli, která se k tomu připojila.
Důvodem ke změně bylo například to, že vyhláška dříve nebyla dodržovaná, takže „dospat
a pak si na terase dát v klidu nedělní snídani“
bylo stejně často fikcí… V diskuzi v radě zaznělo i to, že z hlediska sousedských vztahů je
lepší se domluvit, neboť nereaguje-li soused
na lidskou prosbu, zavolat policii situaci jen
zhorší a takové vztahy jsou pak opravdovou
lahůdkou. O práci v neděli si můžeme myslet
své, ale vyhláška nemusí být ten pravý způsob,
jak vnucovat svůj pohled ostatním – mnoho lidí
mezi sobotou a nedělí ani tolik nerozlišuje.
V radě i zastupitelstvu ale jsou i zastánci úplného nedělního ticha. Další považovali za vhodnější pro sekání trávy odpoledne, kdy se lidé
vrátí z víkendu a také
kdy už je tráva suchá.
Někteří říkají, že oni
stejně z ohleduplnosti
ke svým sousedům v
neděli sekat nebudou,
i když to bude povolené. Co člověk, to názor,
nikdy nebudou spokojeni všichni. Údajně už
dříve o této věci běžela
vzrušená diskuze. Snad
jsme si mohli ušetřit
starosti a nešťourat do
toho. Ale nebylo by to
správné – pokud se
svobodně zvolení za-

stupitelé většinově domnívali, že ke změně je
důvod, bylo na místě konat.
Část lidí změnu hodnotí negativně, část pozitivně – viz např. obrázek se stavem ankety
na městském webu k 20. 7. 2011 (i když se
samozřejmě nejedná o reprezentativní průzkum). Pro vedení města jistě není příjemné,
když ji cca 37 % lidí neschvaluje – a to i za
situace, kdy těch souhlasných hlasů je více
(46 %). Kdybychom ale vyslyšeli kritické ohlasy, kterých se nám teď dostalo, a například
úplně zakázali v neděli všechen hluk, snesla
by se na nás kritika z opačné strany (asi ještě
masivnější). Nespokojení se obvykle ozvou,
spokojení spíš mlčí.
Zastupitelé se zavázali slibem hájit zájmy
všech občanů města. Ani oni sami nebyli v názoru jednotní – návrh v dubnu prošel „jen“ 14
hlasy, ostatní to asi viděli jinak – nota bene
stejně jako cca třetina veřejnosti). Bylo to však
rozhodnutí svobodné a demokratické. Bylo by
populistické, kdybychom se snažili omezit jen
na taková rozhodnutí, kde jsme si jisti podporou třeba 90 % lidí...
Na červencovém zastupitelstvu se o věci
jednalo znovu. Opět padaly jak návrhy na
úplný zákaz hluku v neděli, tak na návrat k původnímu nastavení (10–12), tak na zachování
nové úpravy. Nakonec nejtěsnější
možnou většinou prošlo rozhodnutí, kterým se v neděli zakazují
hlučné stavební stroje a zařízení,
ale pro sekání trávy zůstává platit
doba 14–20. Umožnit hluk i ze
stavebních strojů vůbec nebylo
původním záměrem a tento nechtěný vedlejší produkt byl tedy nyní
zastupiteli odstraněn.
Celkový dopad změny budeme
znovu hodnotit až po nějaké době
v řádu měsíců – v zastupitelstvu se
k věci vrátíme zřejmě na podzim
nebo v zimě.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

z vašich reakcí

Omezení pro řidiče
a obyvatele
Komenského ulice
dne 13.–14. 8.
Komenského ulice bude z důvodu konání mariánské pouti uzavřena od ulice Pod Horkou až po
ulici Jižní. Prosíme všechny majitele zde parkujících vozidel, aby si svá vozidla přeparkovali. Komenského ulice musí být zhruba od autoopravny
Coka naprosto bez aut. Obyvatelé bydlící u školy a v nových bytových domech mohou tuto uzavírku objet přes Horku. Dále se obyvatelům této
lokality omlouváme za zvýšenou hladinu hluku.
Sobotní program potrvá maximálně do půlnoci.
Děkujeme za pochopení.
Pavel Blaženín
Odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Reakce na článek
p. Wolfa v IL
červen na téma
LESOPARK
Největší dar pro nás a zejména pro budoucí generace moderního člověka je
pokud možno nedotčená příroda. Pro
zdraví a regeneraci energie má nejvyšší cenu. Tuto vzácnou hodnotu musíme
udržovat a ne do ní vkládat civilizační
technické prvky (vybetonované osvětlené cesty, budování dětských hřišť s pískovišti, lavičky atd. atd.) Takové zásahy
nevratně narušují přirozený charakter
a vývoj lesa a neblaze ovlivňují život
chráněných živočichů a rostlin. Proč nenechat také děti i dospělé volně chodit
lesy, které kolem Černošic zůstaly, a být
tak přirozeně s přírodou – vždyť ta dvě
slova k sobě patří – a nedat si cestičkami, světly a ohraženými hřišti přikazovat,
co kde mám a smím dělat? Stávající lesy
obklopující město jsou místními obyvateli
k rekreaci využívány.
Pro udržení původního přírodního stavu lesa Mýto přispívá i fakt, že je v katastru vedený jako pozemek určený k plnění
funkcí lesa, což je závazné i pro nynějšího soukromého majitele.
Již v roce 2004 vzniklo občanské sdružení Ochrana lesa a 352 občanů svým
podpisem vyjádřilo nesouhlas se změnou
lesa na lesopark v Návrhu zadání změny
č. 4 územního plánu.
Stále jsem přesvědčená, že občané, návštěvníci a obdivovatelé našeho
zahradního města Černošice lesopark
nepotřebují.
Renata Horešovská

Otázka pro zastupitele
Jak trávíte léto?
● Tomáš Prskavec (Hnutí na podporu dobrovolných hasičů): Letošní léto
budeme poprvé trávit s naším zanedlouho již půlročním synem. Je tedy zřejmé,
že veškeré aktivity věnujeme
společně strávenému času. Dovolenou, která nás naštěstí ještě čeká, si budeme užívat
na Šumavě, kam jezdím již od dětství. Naučili
mě ji poznávat moji rodiče, a tak nyní přišla ta
příjemná chvíle ukázat tento kout Čech další generaci. Větší část letních měsíců však
strávíme doma v Černošicích, nejen prací v zaměstnání. Každý rok si slibuji, že se
také zúčastním černošické mariánské pouti.
Doufám tedy, že najdu čas, neboť jde o akci,
která dělá život v našem městě příjemnějším.
A Masopust je daleko… Hezké léto všem
černošickým občanům.
● Filip Kořínek (Věci
černošické): Týden s rodinou u moře, tři čtyři dny na
vodě (uvidíme, jestli opět
zvítězí milovaná Vltava, nebo
nás pardál, náčelník výpravy,
tentokrát přesvědčí na jinou
řeku...), pár dní v jihočeském Milevsku a pár
dní s kolem v Orlických horách. Prý je ale
zdravé vzít si volno na tři týdny v kuse a na
práci ani nemyslet, takže příklad hodný následování hledejte spíš jinde... ;-)
● Daniela Göttelová
(Věci černošické): Každý
rok zahajujeme s nejmladší
dcerou prázdniny na Loutkářské Chrudimi, kde vyrábíme
loutky a užíváme si jedno
divadelní představení za druhým. Chystáme se také projet jižní Moravu
– Baťův kanál, Moravský kras, Lednici a Valtice, Znojmo. V Černošicích je ale krásně
celý rok a v létě zejména – kolem Berounky,
v lese, s kávou na zahrádce některé z našich
příjemných kaváren, a proto většinu léta trávíme zde.
● Pavel Tichý (Věci
černošické): Léto trávíme
s rodinou převážně doma
v Černošicích. Snažíme se
využívat co nejvíce možností
ke sportu a rekreaci, které
naše město nabízí. Ať jsou to
výlety na kole po okolí, městská pláž, skatepark nebo posezení s přáteli na zahrádce
některé z mokropeských restaurací. Pár dní
strávíme také na chalupě v lužických horách
nedaleko od německých hranic. Regionální
spolupráci českých, německých a polských
městeček a úhlednost (zejména na německé straně) lázeňské oblasti považuji za velmi
inspirativní. Ke konci prázdnin si nenechám
ujít několikadenní motocyklový výlet s kamarády do rakouských a slovinských Alp.

● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Pracuji
a ve volných chvílích si hraji
se svými dětmi, třeba na pískovišti.

● Milena Paříková
(Věci černošické): Velmi
ráda trávím léto v Černošicích. Jak doma na zahradě,
tak i v jejím okolí. Myslím,
že se v Černošicích dá velmi dobře bavit – projížďky
na kole, tenis, kulturní akce v Černošicích
a okolí a nebo setkávání s přáteli. Letos se mi
z Černošic obzvlášť nechce, protože přímo
v sousedství žije náš vnuk Jonášek, a já bych
byla nejradši stále v jeho blízkosti, abych náhodou o něco nepřišla. Jinak dávám spíše
přednost aktivnímu způsobu dovolené, a tak
letos jako každý rok strávíme jeden týden na
kolech, tentokrát v Českém Ráji a jeden týden na lodi.
● Tomáš Hlaváček
(Věci černošické): První
část prázdnin trávím standardně – pracovně, ve své práci
i v souvislosti s černošickými
záležitostmi. V červenci jsem
se zúčastnil populárního závodu na horských kolech Salzkammergut
Trophy a v srpnu mě čeká dovolená s rodinou, už stříhám metr :)
● Dalibor Ticháček
(Nezávislí pro Černošice):
Hyperaktivně. Je to dáno
především dvěma skutečnostmi. V zaměstnání i přes
letní a prázdninové měsíce
jedeme na plný výkon, současně je však řada kolegů na dovolené.
Z toho vyplývá příkladně vyšší nutnost nasazení v zaměstnání. Druhým důvodem je
pak délka dnů a příznivé počasí – člověk
se snaží dohnat na zahradě a kolem domu
vše, co do té doby zameškal a nestihl.
K tomu přichází dovolená – skoro na ní
nezbyde čas. V posledních letech dávám přednost pobytu v zahraničí u teplých moří. Je to způsobeno především
určitou zárukou lepšího počasí než u nás
v Čechách, dále vzdáleností od domova,
takže problémy v zaměstnání a práce kolem domu mne přece jen nedostihnou.
A přitom všem se snažím hlavně najít trochu více času na děti. Ty mají prázdniny
a v tyto letní dny hýří aktivitou. Takže léto
je pro mne nejkrásnější a nejhektičtější
dobou roku, ke konci se již těším na podzim a určité zklidnění.
● Michal Strejček (Volba pro město): Pracovně.
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Kolik nás stojí provoz
příměstských autobusů?
Provoz příměstských autobusů linek PID je pro občany
města jistě přínosem. V souvislosti s jejich provozem
však město musí ročně vynakládat ze svého rozpočtu
nemalé částky.
Příjmy z jízdného bohužel nepokryjí veškeré náklady na provoz příměstských autobusů, a proto se na úhradě těchto nákladů podílí dotčené obce
a Středočeský kraj, jehož ochota hradit náklady se však snižuje.
V Černošicích jezdí tyto autobusové linky PID:
č. 313 Nádraží Radotín
Černošice
č. 315 Sídliště Radotín
Černošice
č. 414 Černošice
Vonoklasy
č. 415 Černošice
Karlík
č. 601 Praha
Lety
Linka č. 313 nemá pro Černošice zásadní dopravní význam a město se
na jejím financování nepodílí. Linka č. 315 je tvořena dvěma spoji denně
a její význam je zejména ve snadnější dopravě k lékařům na sídlišti v Radotíně. Linka č. 414 nemá pro Černošice zásadní dopravní význam s výjimkou školního autobusu, který v rámci této linky jezdí. Linka č. 415 zajišťuje
spojení na Vráž a dále až do Karlíka a zpět. V rámci této linky také jezdí
v pracovní dny celkem 7 okružních spojů jen po Černošicích. Linka č. 601
je noční linka se dvěma spoji v časných ranních hodinách.
Černošice se podílí na úhradě prokazatelné ztráty u linek č. 315, č. 414,
č. 415 a č. 601. Obce hradí prokazatelné ztráty dle podílů, které si samy
dohodnou. V případě Černošic byly tyto podíly naposledy dohodnuty ve
smlouvách o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě z konce
roku 2009.
Úhrady prokazatelné ztráty obcemi jsou rozděleny v roce 2011 takto:
linka č. obec
ročně Kč
měsíčně Kč
315
Černošice
9.927,60
827,30
100 %
				
414
Vonoklasy
179.343,10
14.945,30
63 %
Třebotov
18.157,10
1.513,10
6%
Černošice
87.654,10
7.304,50
31 %
			
415
Dobřichovice
77.431,50
6.452,60
9,30 %
Černošice
723.913,90
60.326,20 87,40 %
Karlík
27.328,70
2.277,40
3,30 %
				
601
Dobřichovice
93.961,70
7.830,10
43,20 %
Černošice
95.144,90
7.928,70 43,80 %
Lety
28.355,90
2.363
13 %
Stávající podíly, ve kterých se obce podílejí na úhradě ztráty, považujeme
za velmi nevýhodné pro Černošice. Nevýhodnost pro Černošice je zjevná
u linky č. 414, kterou s výjimkou školního autobusu občané Černošic příliš
nevyužívají, a zejména u linky č. 415, kterou občané Dobřichovic a Karlíka
užívají v míře větší, než je podíl úhrady ztráty hrazený Dobřichovicemi, resp.
Karlíkem. Z těchto důvodů jsme již zahájili jednání se starosty Vonoklas
a Dobřichovic a starostkou Karlíka o změně podílů jednotlivých obcí na
úhradě ztráty a snížení podílu Černošic.
Pro úplnost je nutno dodat, že postoj Středočeského kraje k financování
základní dopravní obslužnosti je nejasný. Zatímco v roce 2010 kraj u linky
č. 415 hradil ztrátu ve výši 497.957 Kč ročně, v roce 2011 kraj patrně poníží svou platbu o celou částku, která odpovídá vyšším tržbám ze zvýšeného
jízdného, a bude u linky č. 415 hradit ztrátu jen do výše 190.850,50 Kč
ročně. Středočeský kraj navíc v květnu tohoto roku vypověděl smlouvy
s dopravci zajišťujícími provoz autobusových linek v kraji a v současné době
nelze s určitostí říci, co nastane po uplynutí roční výpovědní doby. Uzavření
nových smluv s dopravci je totiž podmíněno provedením řádné veřejné soutěže, což je záležitost časově velmi náročná.
Šimon Hradilek
člen Rady města Černošice
simon.hradilek@mestocernosice.cz
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Organizační řád
V minulém čísle Informačního listu jsme vás informovali o organizačních změnách, které jsou realizovány od 1. 8. 2011. Z tohoto
důvodu byl radě města, která se konala dne 26. 7. 2011, předložen
ke schválení nový Organizační řád Městského úřadu Černošice
s novou organizační strukturou.
Nový organizační řád je zveřejněn na webových stránkách města
v sekci Městský úřad – základní a povinné údaje. V něm naleznete podrobně zpracovanou organizační strukturu městského úřadu
a rozepsanou náplň činností podle odborů, útvarů, oddělení nebo
úseků.
Anna Hrabáková
Interní auditor MěÚ Černošice
anna.hrabakova@mestocernosice.cz

Zpráva o třídění
odpadu v roce 2010
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů přispívají občané města Černošice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., ke zlepšení
životního prostředí a snížování „uhlíkové stopy“.
V roce 2010 Černošice vytřídily a předaly k využití celkem
441,5 tun odpadu a za tento objem jsme inkasovali v témže roce
částku 1.354 mil. Kč.
Děkujeme
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice přijme
na volné pracovní místo pro odbor vnitřních
věcí Městského úřadu Černošice zaměstnance
na pozici Specialista pro komunikaci
a Public relations
Druh práce a místo výkonu práce: komunikační strategie –
příprava a realizace jednotlivých komunikačních aktivit, správa
webových stránek (po obsahové i grafické stránce), příprava
a tvorba tiskových zpráv, PR článků, komunikace s médii; pracovní poměr na dobu neurčitou; pracoviště Černošice.
Požadujeme:
a)	minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
b) zkušenosti na pozici PR
c) zkušenosti se správou www stránek
d)	stylistické schopnosti, výborná znalost českého jazyka
e) znalost anglického jazyka
f) pokročilá znalost MS Office
g) termín nástupu dohodou
Nabízíme:
možnost plného nebo částečného úvazku, možnost odborného a osobnostního rozvoje, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů
dovolené
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa.
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Déšť kočárkovou rallye nezkazil
V neděli 12. června probudil organizátorky kočárkové rallye v Černošicích déšť. Vypukla akce přesunu závodu a soutěží pod střechu.
Útočiště naštěstí poskytla Sokolovna, a tak se nakonec závodníci
skutečně sešli k soutěžení a ve chvíli, kdy přestalo pršet, absolvovali
i alternativní závod na přilehlém hřišti. Děti profrčely se svými kočárky,
vozíčky nebo prostě jen tak slalom, zatímco rodiče nastoupili k chodeckému závodu s dítky za krkem čili „na koně“. Všichni závodili s nasazením
a nálada byla i přes značnou improvizaci výborná.
Stali jsme se svědky krásných sportovních výkonů. Maminky v žádném ohledu nezůstaly za táty pozadu! Ze čtyř prvních míst obsadily druhé a čtvrté! Vítězové byli oceněni dárky z místního obchodu Bejvávalo
FOTO: Veronika Kurelová

a všechny děti za odměnu mlsaly dortíky z cukrárny Hájek & Hájková.
Zbytek dopoledne se ještě vyřádily v tělocvičně při soutěžení – zatloukaly hřebíky, vrhaly chomáče vaty, kreslily do mouky, přenášely vajíčka
na lžíci. Zkrátka byly to další společně dobře strávené chvíle.
Příště bude počasí třeba zase přát venkovnímu závodu. Těšíme se
tedy, že se opět setkáme jak se zkušenými závodníky, tak s těmi, jež
letos déšť odradil.
Poděkovat bychom chtěli za podporu městu Černošice. Tento rok
jsme oproti loňskému vyřizovali namísto tří žádostí jen jednu!
Dagmar Kušnírová
za mateřské centrum Tam Tam Mraveniště
FOTO: Veronika Kurelová

-- Rodiče soutěžili v chodeckém závodu s dítky za krkem. --

Bezpečně
na prázdniny

-- Děti profrčely se svými kočárky a vozíčky slalom na hřišti u Sokolovny. --

Vzpomínka na paní
Arnu Poulovou

FOTO: archiv ZŠ Černošice

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne
4. 7. 2011 zemřela ve věku 86 let paní Arna
Poulová. Do povědomí černošické veřejnosti
se zapsala jako neúnavná průkopnice a organizátorka navazování novodobého česko-německého partnerství, kdy bohatě zúročila své
celoživotní zkušenosti z práce redaktorky, tlumočnice a překladatelky. Ochotně vyšla vstříc
svým mladším následovníkům a nezištně předávala své znalosti německého jazyka.
V soukromí se těšila ze své rodiny a mnoha vnoučat. Přestože její život nebyl vždy
radostný, nikdy nezatrpkla, svůj úděl nesla
s pokorou.

V pátek 24. 6. 2011 přišel do naší školy tiskový mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal,
aby žákům 1. stupně pověděl o zásadách
zodpovědného chování na železnici. Děti
se dověděly o nebezpečích, která by je
mohla potkat při nedodržení bezpečnosti
při cestování vlakem, při pohybu na nádraží
i na přejezdech. Všichni sledovali přednášku se zájmem a měli na pana inspektora
spoustu dotazů. Akce měla smysl zvláště
teď v období před prázdninami.
Olga Bočková
pedagog ZŠ Černošice

-- Drážní inspektor povídal dětem o tom,
jak se chovat na železnici. --

Děkujeme za vzpomínku
rodina Poulova

Koupí Almanachu podpoříte dobrou věc
U příležitosti 80. narozenin základní školy v Černošicích-Mokropsech vydalo město Černošice
ve spolupráci se školou a Státním okresním archivem Praha-západ ALMANACH. Čtení je o historii,
ale dopad má publikace i na současnost. Výtěžek
z prodeje totiž bude použit na dovybavení hřiště
u mokropeské základní školy.
Almanach představuje zajímavé čtení o historii základní školy s řadou unikátních dobových
fotografií a archiválií. Dozvíte se, kam chodily
černošické děti do školy před tím, než byla v Černošicích postavena první školní budova, a jaké
překážky jim občas cestu za vzděláním znemožnily, které předměty se vyučovaly, kam jezdili žáci
na školní výlety, jak se postupně škola rozrůstala
či jaký osud postihl školní budovu během druhé
světové války a spoustu dalších zajímavostí.

Publikace je k dostání v podatelně a pokladně
městského úřadu a v trafice u černošického nádraží za 50 Kč.
(red)

S vděčností vzpomínáme na paní Arnoštku Poulovou, která stála u zrodu partnerství našeho
města s bavorským městem Gerbrunn. Dlouhá
léta paní Poulová vedla konverzační kroužek
německého jazyka, který se stal základem nynějšího Spolku pro přátelství evropských měst.
Město Černošice její zásluhy o vznik partnerství mezi oběma městy a jeho další rozvoj ocenilo udělením pamětní medaile. Posledního
rozloučení se zúčastnili přátelé z černošického
spolku i z Gerbrunnu, kteří chovají paní Poulovou i nadále ve velké úctě. Partnerství mezi
Černošicemi a Gerbrunnem zůstane již navždy
v obou městech spojeno se jménem milé, inteligentní a skromné paní Arny.
S úctou
Spolek pro přátelství evropských měst
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Streetballovému turnaji nepřálo počasí
6. ročník černošického streetballového turnaje
narazil v sobotu 18. června na nepřízeň počasí,
a tak se na tradičním venkovním hřišti u ulice Husova tentokrát hrát nedalo. Pořádající basketbaloví nadšenci, podporovaní městem Černošice,
měli sice na venkovním hřišti připravené zázemí, nicméně se jim podařilo zajistit též náhradní
hrací místo v nové radotínské sportovní hale.
Ta svým komfortním zázemím a větším počtem
hracích kurtů umožnila přes zvýšené náklady,
nesnáze improvizovaných změn hracího plánu
a oznámení změny místa hodinu před turnajem,
realizovat turnaj v plánovaném rozsahu.
2x FOTO: Patrik Nguyen

K tradičnímu každoročnímu basketbalovému
svátku s měřením výkonnosti se sešlo 10 týmů
v kategorii mužů nad 17 let a 3 týmy dívek nad
17 let. Složení cca 60 účastníků bylo opět velmi
pestré, vedle černošických borců dorazili kolegové z Poberouní a Prahy. Vedle ryzích amatérů
zde hráli aktivní sportovci z vyšších basketbalových soutěží. Aktivní účastníky přišli dále podpořit jejich rodinní příslušníci a přátelé.
Organizátoři z řad černošických basketbalových nadšenců vycházejí z několikaleté zkušenosti, sázejí na předem připravený časový plán,
který byl však kvůli změně místa, počtu týmů
a kurtů improvizovaně upravován. Vedle tradičních účastníků, kteří se do Černošic každoročně vrací, neboť si přátelské, pohodové i lehce
soutěživé prostředí a atmosféru turnaje oblíbili,
se klání zúčastnilo několik dalších nových týmů.

-- Kvůli počasí se turnaj musel z venkovního hřiště v Černošicích přesunout do nové radotínské haly. --

Sbor dobrovolných hasičů
ČERNOŠICE
oznamuje, že dne 13. 9. 2011 od 17 hodin

pořádá NÁBOR DĚTÍ od 6 do 14 let
do kroužku Mladých hasičů
Místo konání: Hasičská zbrojnice
SDH Černošice, Radotínská ul. 1128
– vedle restaurace Berounka
Velitel sboru: Tomáš Kačírek,
mobil – 724 700 420,
e-mail – Tkkacer@seznam.cz

Přijďte mezi nás
Spolek pro partnerství evropských měst byl
založen před čtyřmi lety skupinou černošických občanů, kteří organizovali první vzájemná
setkání obyvatel partnerských měst a přispěli
k navázání neformálních přátelských vztahů.
V současnosti má spolek asi 30 členů. Vyzýváme černošické spoluobčany, kteří by se chtěli
zapojit do kulturní, sportovní a jiné ušlechtilé
činnosti s našimi partnery v zahraničí, nechť
neváhají a vstoupí do našeho spolku.
Stačí poslat e-mail na adresu leseticky@iex.cz

K letošní přívětivé atmosféře přispělo zázemí
s občerstvením a sprchami i dynamika doprovodné reprodukované hudby. Vedle vlastního
turnaje proběhly též doprovodné individuální
soutěže o nejlepšího střelce trestných hodů
a o nejlepšího smečaře.
Pro všechny přítomné byl turnaj příležitostí si
zahrát v příjemném prostředí nové radotínské
haly, ve které se hraje i nejvyšší basketbalová
soutěž, ale též ke zhlédnutí zápasů svých soupeřů, seznámení s novými přáteli a popovídání
se spoustou známých z širokého okolí. Vítězové obou hlavních kategorií dostali vedle medailí
od města atraktivní trička Nike s basketbalovými
motivy.
Aleš Pajgrt, 25. 6. 2011

Výsledky turnaje:
Kategorie dívek:
1. místo: tým „AAA“ (Anežka Pajgrtová, Anna Maurerová, Alžběta Poláková),
2. místo: tým „Losi“ (Kateřina Brejlová, Zuzana
Rusá, Dominika Štědrá, Pavla Rusá),
3. místo: tým „Trio Bears“ (Denisa Bezpalcová, Jana
Němcová, Barbora Kuthanová).
Kategorie mužů:
1. místo: tým „Xballers 4 Fan“ (Patrik Nguyen, Aleš
Dědek, Jan Kefurt, Jiří Verbíř),
2. místo: tým „Hoch funf team“ (Michal Gabaš, Petr
Francl, Dominik Vojta, Václav Hrstka),
3. místo: tým „Kračasy“ (Martin Dvořák, Matouš
Kobranov, David Večeřa, Radek Abrhám).
Soutěž o nejlepšího střelce trestných hodů:
1. místo: Jana Němcová
2. místo: Anna Maurerová
3. místo: Dominik Vojta
Soutěž o nejlepšího smečaře:
1. místo: Václav Hrstka
2. místo: Adam Dirlbeck
3. místo: Jakub Smrž
nebo zavolat na číslo 251 643 178. Symbolický
členský příspěvek činí 100 Kč ročně. Bližší informace o našich partnerských městech získáte
na uvedených kontaktech nebo na odboru kultury Městského úřadu Černošice.
Další kontakty:
• Jitka Landová, zástupce pro styky s německými městy; j.landova@gmail.com
• Gražina Truhlářová, zástupce pro styky s polskými městy; graszka@volny.cz
• Zbyněk Pačes, zástupce pro styky s francouzskými městy; zbyxpace@volny.cz
Za Spolek pro partnerství evropských měst
Ladislav Lešetický

SMS rozhlas do kapsy
Napište SMS ve tvaru „SMS rozhlas“ na telefonní číslo 777 081 532 a budete vždy v obraze o dění ve městě.
Pokud uvedete i jméno své ulice, budete dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody pouze ve vaší části města.
Příklady zpráv ze SMS rozhlasu:
• Přijďte s námi oslavit 80. výročí založení ZŠ Černošice-Mokropsy – 12. 5. v 16 hodin.
• Ve dnech 13. a 14. 5. bude z důvodu opravy silnice uzavřen železniční přejezd v Mokropsech na ul. Dr. Janského.
• Zveme na pohádku Královna Koloběžka – 8. 5. od 16 hodin, Club Kino.
• 27. 5. bude od 7.45 do 14.30 přerušena dodávka elektřiny v Husově ulici mezi ul. Kolárova a Olbrachtova.
• Voda: 19.7. 8–13 h přerušení dodávky vody v horním tlak. pásmu. Po znovuspuštění zhoršená kvalita vody v celé síti.
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LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA již posedmé!
Letošní ročník divadelního festivalu Lesní Slavnosti Divadla proběhne tradičně v posledních srpnových dnech – od 13. do 29. srpna. Divadelní menu tentokrát nabídne
přehlídku titulů dvou profesionálních divadel. Již tradičně to bude pražský soubor
Dejvického divadla. Festivalovým, nikoliv však divadelním, nováčkem bude známé
brněnské Divadlo Husa na provázku.
Brány Lesního divadla v Řevnicích otevře 23. srpna Divadlo Husa na provázku autorskou inscenací
Jiřího Jelínka SHAKESPYRÉ – commedia plná
omylů s podtitulem „Všechno, co jsme věděli
o Shakespearovi a nikdo se nás na to neptal.“
Je to představení, do kterého zapadnete jako do
kanoe, rychlé jako škuner, divoké jako Orlice,
zpěněné jako peřeje. Představení za vodou! Živá
kapela, záchranná kola, splavné pohyby....
Druhým představením, které Divadlo Husa
na provázku odehraje 24. srpna, je zpracování
starého polozapomenutého textu Václava Havla
– PRASE aneb Václav Havel‘s Hunt for a Pig.
„Režisér Vladimír Morávek z nenápadné historky
o tom, jak slavný dramatik shání prase na zabijačku na Hrádečku, vytvořil humorně i mrazivě
existenciální obraz české společnosti, v němž
slušnost svádí předem prohraný boj s buranskou vypočítavostí, takže cena „disidentského“
prasete, které chvíli je a chvíli zase není, vzroste
do astronomické výše. Spojení s živě provozovanou Prodanou nevěstou, touto národní operou
o posvěceném podvodu, funguje dokonale,“
napsala Markéta Stulírová v Brněnském deníku
(2010).
Dejvické divadlo zahájí svoji přehlídku 26. srpna představením DRAČÍ DOUPĚ. Ve hře z pera
slovenského dramatika Viliama Klimáčka vyprávějící o setkání dvou dávných kamarádů, se do
reálného světa citelně prolíná prostředí známé
příznivcům fantasy a science-fiction. Tajuplný
příběh s řadou dějových zvratů slibuje zajímavou
podívanou.

Speciálně pro festival Lesní slavnosti divadla
uvede 27. a 28. srpna Dejvické divadlo v Řevnicích obnovenou premiéru hry OBLOMOV. Je
jednou z nejstarších inscenací na repertoáru
Dejvického divadla.
Posledním titulem festivalu 29. srpna bude
pozoruhodná divadelní adaptace filmu finského režiséra Akiho Kaurismäkiho „MUŽ BEZ
MINULOSTI“, kterou provedl a také zrežíroval
Miroslav Krobot. V představení hraje téměř celý
ansámbl Dejvického divadla. Hra získala první
místo v anketě Divadelních novin za rok 2010.
Bližší a detailnější informace o divadelních titulech, předprodeji vstupenek a další informace
naleznete na webových stránkách www.divadlovlese.cz .
(red)

FOTO: archiv Dejvického divadla

-- Z představení Muž bez minulosti --

FOTO: Jakub Jíra

-- Prase aneb Václav Havel‘s Hunt for a Pig --

Děti z MŠ Karlická hrály hru O perníkové chaloupce
O poslední květnové sobotě zahrály děti naší
mateřské školy Karlická téměř profesionálně
klasickou pohádku O perníkové chaloupce.
Jak to celé vzniklo?

-- Děti odehrály představení v rámci charitativní
akce pro oběti přírodní katastrofy v Japonsku. --

Na začátku měsíce dubna se na nás obrátilo vedení místního Club Kina o umělecký příspěvek dětí v rámci charitativní akce pro oběti
přírodní katastrofou zasaženého Japonska,
kterou pořádalo občanské sdružení Hand for
help ve spolupráci s Club Kinem Černošice.
Tak začaly naše přípravy. Paní Hurťáková,
která vede v MŠ hudební kroužek, začala
s dětmi nacvičovat představení O perníkové chaloupce. Děti se učily dialogy, písničky a doprovod na hudební
nástroje. Paní učitelky s dětmi ve školce pekly perníčky, zdobily a vyráběly
nádhernou perníkovou chaloupku
a další kulisy. Rodiče dětí připravovali kostýmy. Všichni se moc těšili na
představení.
A jak to všechno dopadlo? Nádherně! Sál byl plný diváků, děti hrály
s radostí a všichni byli moc spokojení.
Děti byly ze zákulisí dvakrát vytleskány,
takový měly úspěch. Přiznávám, slzy
dojetí mi stály v očích a nejen mně.

Částka, která se za představení a perníčky
vybrala, se vyšplhala na 3 tisíce korun. Celkově se na této akci sdružení Hand for help,
vybralo 10 tisíc korun.
Tyto peníze budou dále pomáhat, děkujeme
vám.
Za učitelský sbor MŠ Karlická
Andrea Červenková
2x FOTO: Vladislava Krausová
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Pozvánka
na Svatováclavské
setkání spolků

2x FOTO: Lucie Ženíšková

Zveme zástupce místních spolků a sdružení
na neformální pracovní setkání v Club Kinu ve
středu 28. 9. od 16.00. Zároveň vás prosíme,
abyste na webových stránkách města zkontrolovali, zda je vaše organizace uvedena v sekci
Spolky, kluby a další a zda jsou informace o vaší
činnosti a kontakt na vás aktuální. Případné
změny a doplnění stávajících údajů můžete posílat na adresu kultura@mestocernosice.cz.
Na setkání s vámi se těší vedení města
a členové komisí pro kulturu a památky
a pro školství, mládež a sport
FOTO: Daniel Vojtíšek

-- V MŠ Karlická se rozloučili s budoucími školáky. --

Pasování předškoláků
Poslední velmi sváteční akcí letošního školního
roku bylo již tradičně pasování předškoláků.
Na 17. června jsme dětem a jejich rodinám
připravily zahradní slavnost.
Vyvrcholením celé akce bylo rozloučení
s dětmi, které po prázdninách vykročí do nové
životní etapy, do života vědomostí. Každé dítě
dostalo triko s obrázkem třídy, kterou navštěvovalo, knihu a dřevěný hlavolam. Děti zazpívaly písničku „Kolik je na světě očí“ od Petra
Skoumala a nakonec si společně zatančily.
Děkujeme všem dětem za to, že chodily k nám
do školky, všechny paní učitelky a paní ředitelka držíme palce, aby se jim ve škole dařilo.
Rodičům děkujeme za finanční příspěvky
při nákupu občerstvení, které využijeme na
kulturní akce v novém školním roce.
-- 9. září proběhne BUKIfest. --

Kamarádi
Michala Bukoviče
opět zahrají
jeho písničky
Dne 9. září proběhne již II. ročník BUKIfestu, kde kamarádi zavzpomínají na zemřelého textaře, producenta a místního starousedlíka Michala Bukoviče. Mimo jiné zahrají
a zazpívají Jitka Vrbová a Standa Chmelík,
Tomáš Pergl a Eldorádo a další. Tentokrát
se festival uskuteční v prostorách Club Kina
Černošice od 19 hodin.

Za učitelský sbor MŠ Karlická
Andrea Červenková

-- Na zahradní slavnosti si děti i zasoutěžily. --

Mezinárodní tábor v černošické škole
Po dobu tří týdnů měsíce července po černošické škole brouzdala skupina dětí z 9 různých
zemí, které hrály hry, povídaly si, tančily a sportovaly. Na letošním campu se sešly delegace
z Mexika, Francie, Itálie, Ekvádoru, České republiky, Kanady, Turecka, USA a Brazílie. Pod
vedením vedoucích a týmu zkušených pořada-

telů poznávaly své kultury, užívaly si sluníčka
a věnovaly se různým aktivitám.
Tímto bychom chtěli poděkovat ZŠ Černošice a panu řediteli Mouchovi, že nám umožnil
využívat prostory školy.
Za pořadatele
Kristýna Němčanská
2x FOTO: Kristýna Němčanská

Petr Řehoř
rehor@login.cz

-- Děti z 9 různých zemí strávily tři týdny prázdnin na campu v našem městě. --
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150. výročí založení Sokola
V roce 2012 budeme slavit významné výročí –
150 let od založení Sokola.
K založení Sokola došlo v druhé polovině 19.
století, po uvolnění politické situace v Rakousko-Uhersku, kdy nastala příhodná doba k založení tělocvičného spolku. U jeho zrodu stáli Dr.
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner a řada dalších
českých vlastenců. Stalo se to v roce 1862,
kdy vznikla první Jednota pražská, název Sokol se uvádí od r. 1864. Sokol vychovával své
členy nejen ke zvyšování pohybové zdatnosti,
v počátcích i v branných disciplinách, ale též
kladl důraz na morální vlastnosti a vlastenectví.
Prvním náčelníkem se stal Dr. M. Tyrš, starostou J. Fügner. Další tělocvičné jednoty rychle
vznikaly po celém území Čech a Moravy, takže
k 20. výročí založení Sokola se mohl uskutečnit I. Sokolský slet, řízený Miroslavem Tyršem.
Sokol, který byl dokonale organizován a měl
velký počet členů, měl mimořádné zásluhy při
vzniku Československa po rozpadu Rakousko
-Uherska. Sokolské jednoty v zahraničních
legiích se staly zárodky nově vznikající československé armády. Léta mezi světovými válkami
byla obdobím, kdy Sokol nabýval na síle a svým
počtem členů dosáhl milionu. Není proto divu,
že po obsazení republiky Německem byl Sokol
zakázán a velký počet činovníků uvězněn a popraven.
Po válce bylo ještě krátké období vzestupu
Sokola, ale politická změna po únoru 1948
vedla k jeho násilnému připojení do sjednocené tělovýchovy a nakonec k jeho zrušení. K obnově Sokola, po 42 letém přerušení, došlo až
v roce 1990.
Oslavy se budou konat po celý rok, pod heslem 150 let v pohybu. Vyvrcholením bude XV.
Všesokolský slet v Praze, který se uskuteční na
začátku července 2012.
Sokolské slety – můžete se přidat
Slety se konají zpravidla po 6 letech, první se
uskutečnil v roce 1882. Šestiletý interval mezi
slety byl porušen během 1. a 2. světové války
a pak po roce 1948, kdy se konal poslední, XI.
Všesokolský slet. Po dobu sjednocené tělovýchovy byly místo sletů pořádány spartakiády.
Po znovuobnovení Sokola v roce 1990 se již
v roce 1994 podařilo navázat na přerušenou
tradici XII. Všesokolským sletem, který ukázal,
že i po tak dlouhém přerušení Sokol opět začíná žít. Další slety pak následovaly opět vždy
po 6 letech.
Uspořádat tak velkolepou slavnost vyžaduje
mnoho let příprav, v podstatě hned po skončení sletu se začíná s přípravami na další. Sletové
skladby pro ten příští jsou připraveny, proběhly první nácvičné srazy a od září 2011 začne
nácvik sletových skladeb v tělocvičných jednotách. Černošický Sokol se, samozřejmě, zapojí
také. Budeme nacvičovat tři skladby, skladbu
pro rodiče a děti s názvem „Muzikantova písnička“, skladbu pro předškoláky „Člověče nezlob se“ a skladbu pro seniory – věrnou gardu
– „Jen pro ten dnešní den“.
Rádi přivítáme v našich řadách i zájemce
o účast na sletu, kteří dosud nenašli cestu
mezi nás. Zejména bychom potřebovali muže

– seniory, protože skladba je koedukovaná
a u nás cvičí pouze seniorky. Při minulém sletu jsme situaci museli řešit tím, že 3 cvičenky
musely v převlečení představovat muže. Zvažujeme i nácvik poněkud obtížnější skladby pro
mladší ženy a dorostenky se švihadly, skladba
s názvem „Nebe nad hlavou“ je moc pěkná, je
však otázkou, jestli se najde dostatečný počet
zájemců ochotných skladbu nacvičit. Zájemci
o nácvik kterékoliv skladby se mohou hlásit
u H. Fořtové nebo D. Pánkové.
Akce Sletová štafeta
Ještě letos se uskuteční akce, která bude
zahajovat sletový rok a to „Sletová štafeta“.
Od hranic republiky vyběhnou nebo na kole
vyjedou zástupci pohraničních jednot, aby předávaly poselství dalším a nakonec se všechny
větve štafety sejdou v Praze v Tyršově domě,
v neděli 25. září 2011.
Na západní větvi štafety jsou Černošice poslední jednotou župy Jungmannovy, a tak budou naši cvičenci předávat štafetu zástupcům
Sokola Radotín, který je už součástí pražské
župy Scheinerovy. Předávka štafety se uskuteční v Parku Berounka. Tato štafeta musí rychle projet Černošicemi, aby se včas dostala do
Tyršova domu v Praze.
Abychom mohli štafetu využít k propagaci
Sokola, chceme připravit „malou“ štafetu po
našem městě tak, aby se do ní mohlo zapojit
co nejvíce účastníků, od nejmenších dětí po
seniory a aby trasa procházela všemi částmi
našeho města. Před příchodem hlavní štafety chceme uspořádat doprovodné akce pro
nejmenší a naši „malou“ plánujeme, až hlavní
štafeta opustí Černošice.
Detailní organizace štafety bude včas oznámena a představujeme si, že se do ní zapojí co
nejvíc účastníků: běžců, cyklistů, in-lineistů,
pěších, s kočárky, děti na kolech, koloběžkách,
odstrkovadlech, tak, aby celá akce ukázala, že
slet se blíží. Protože do termínu sletové štafety už nedostanete „Informační list Černošice“,
veškeré informace budou oznámeny na plakátech a na webových stránkách Sokola.
V neděli, 25. 9. 2011 se v rámci „sletové
štafety“ uskuteční na hřišti Sokola volejbalový
turnaj smíšených družstev, na který srdečně
zveme všechny party, které v Černošicích hrají volejbal. Pro zájemce se bude v Club Kinu
promítat záznam z župního sletu z roku 2006
v Komárově, kterého se naši cvičenci zúčastnili.
Bude možno shlédnout i pracovní verze nových
skladeb, připravených pro slet 2012, tak jak
byly předvedeny pro zástupce sokolských žup
v prosinci 2010.
Rádi bychom při této příležitosti představili
i naše gymnasty, kteří se již po dva roky účastnili závodů TeamGymu. V neděli odpoledne před
sletovou štafetou by předvedli ukázky cvičení
a věřte, že je opravdu na co se dívat.
Všechny tyto akce jsou zaměřeny na propagaci Sokola jako organizace, která dává příležitost všem, bez rozdílu věku, pohlaví, nadání
i kondice, protáhnout si tělo a udělat něco pro
své zdraví.

Pojeďte s námi
na výlet!
Spolek pro partnerství evropských měst vás
zve na mezinárodní turistický víkend, který
proběhne ve dnech 23. až 25. 9. 2011 v okolí
Mariánských Lázní.
Ubytováni budeme v příjemném hotelu
Hubertus v Lázních Kynžvart www.hotel-hubertus.cz. Cena za osobu je 450 Kč včetně
snídaně, pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením i TV.
Společně s přáteli z partnerských měst
Gerbrunn a Themar pořádáme tyto akce každoročně a rádi bychom do našich řad pozvali
i další občany z Černošic. Znalost němčiny ani
členství v našem spolku není podmínkou, většina účastníků mluví i anglicky.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili co nejdříve na adrese: j.landova@gmail.com nebo
na telefonu 251 641 171.
Za Spolek pro partnerství evropských měst
Jitka Landová

Na trh
i o prázdninách
Černošické farmářské trhy pokračují se
14denní pravidelností po celé léto, nejbližší
termín je sobotní dopoledne 13. 8. Sezóna
ovoce a zeleniny vrcholí a k tomu se na každém trhu objeví nějaká novinka pro zpestření – na trhu můžete posedět v kavárničce Ke
kořenům, ochutnat 13° tmavý speciál z domácího pivovaru Berounský medvěd… Nebo se
můžete přijít podívat na divadlo – příští představení jsme posunuli na konec prázdnin, sobotu 27. 8. od 10 hodin.
Zveme vás také na výlet do Dobřichovic
k zámku, pod staletou lípou u řeky tu připravujeme trhy o lichých sobotách (nejbližší budou
6. 8. a 20. 8.). Podívejte se na webové stránky
cernosicketrhy.cz, dobrichovicketrhy.cz nebo
se s námi spojte na facebooku.
Přejeme vám chutné a voňavé léto
O. s. TAK

-- Farmářské trhy můžete navštívit
v Černošicích i v Dobřichovicích. --

FOTO: Eva Bachiri

Za Sokol Černošice Hana Fořtová
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Zprávy
ze Sokola

chů v další sportovní činnosti. Jejich trenérům,
manželům Formánkovým patří také velký dík za
mnohaletou přípravu, za prázdninová soustředění
a doprovod na všechny závody.

FOTO: archiv Sokola

Co se událo v Sokole Černošice během června
Velký úspěch našich závodníků v přeboru
ČOS ve všestrannosti
Vyvrcholením celoroční soutěže sokolské všestrannosti je přebor ČOS. Je to závod na úrovni
přeboru republiky a setkají se na něm závodníci
ze všech žup. Pro kategorie mladšího žactva se
konal 27. až 29. 5. 2011 v Brně, letos bez naší
účasti, pro starší žactvo, dorost a dospělé se
uskutečnil 17. až 19. 6. t. r. v Praze. Toho se ze
Sokola Černošice účastnili 3 žáci a 1 žákyně.
Během soboty museli závodníci absolvovat
závod ve šplhu, gymnastice (žákyně prostná,
přeskok, hrazdu a kladinu, žáci prostná, kruhy,
hrazdu, přeskok a bradla) a atletice (běh na 60
m, skok daleký, hod krikeťákem, běh na 600 m
žákyně a 800 m žáci). V neděli absolvovali plavání (50 m). Kromě velké konkurence se závodníci
museli ještě potýkat s řadou obtíží – nepřízní počasí (občas pršelo a bylo chladno), na gymnastiku
nebylo dost času na řádné rozcvičení a vzhledem
ke komplikovanějšímu hodnocení gymnastiky
se závod hodně časově protahoval.
Přes všechny tyto nepříjemnosti byl letošní přebor pro naše závodníky nejúspěšnější. Zejména
žáci se rok od roku zlepšovali, letos poprvé se
náš závodník dostal na medailovou pozici. Jakub
Fara získal stříbrnou medaili ve všestrannosti v kategorii žáci IV. Další náš závodník, Jaroslav Lžičař,
se umístil ve stejné soutěži i kategorii na 5. místě. V kategorii žákyně IV závodila Květa Lžičařová
a v kategorii žáci III Vojtěch Kratochvíl.
Sokol Černošice jim děkuje za vzornou reprezentaci a do dalších let přeje hodně úspě-

Přebor všestrannosti předškoláků
První ročníky této soutěže se konaly v Černošicích, letos se přebor konal dne 11. června v Dobřichovicích. Ze 7 jednot župy Jungmannovy se
zde sešlo 87 dětí, z toho z Černošic 10 závodníků.
Závodily děti narozené v letech 2005 (6 dětí),
2006 (3 děti) a 1 závodník ročník 2007, z ročníku 2004 závodily pouze děti, které ještě nezahájily školní docházku (z Černošic žádné).
Ani letos se naši závodníci neztratili a získali medaile ve všech zastoupených kategoriích:
z dětí narozených v roce 2005 získal Alex Pavlovský stříbrnou ve skoku dalekém z místa a Kateřina Wolfová a Václav Vlasák bronzové za míčový
trojboj, z ročníku 2006 vybojoval Martin Šik zlaté
medaile za běh a hod tenisákem a ještě stříbrnou
za míče a bronzovou za skok daleký a také Jolana
Farová obdržela stříbrné medaile za gymnastiku
a skok daleký. Za ročník 2007 se Karel Formánek vyznamenal zlatou medailí za gymnastiku.
Basketbalová přípravka
Mladší žáci naší basketbalové přípravky sehráli
své první utkání se soupeři ze Sokola Pražského.
I když napoprvé prohráli 24:18, byl trenér Jaroslav
Kořínek s výkonem družstva velmi spokojen. Nadějný tým se jistě během letního soustředění ještě
vypracuje a bude v budoucnu také vyhrávat.
Královský průvod
4. června projížděl Černošicemi Královský průvod. Čekání na jeho příjezd zkrátil dětem Sokol

-- V přeboru ČOS ve všestrannosti v Praze se na
2. místě umístil Jakub Fara z černošického Sokola.--

spolu se skauty a šermíři několika atrakcemi, na
kterých se vystřídaly nejmenší i větší děti, chůzi
na chůdách si vyzkoušeli i někteří dospělí.
Prázdniny
Ani o prázdninách nezůstávají prostory Sokola
prázdné. Pravidelná cvičení sice neprobíhají,
pro ženy však je možnost cvičení v pondělí a ve
středu večer. V červenci se v Sokolovně uskutečnilo soustředění v karate a v srpnu zde bude
soustředění basketbalové přípravky. Skupina
gymnastiky bude mít, jako každý rok, soustředění
v srpnu v Borovicích u Mnichova Hradiště.
Případní zájemci si mohou po dobu celých
prázdnin pronajmout antukové hřiště a hřiště
s umělým povrchem (za cenu 100 Kč/hodinu).
Rezervace a platba v hotovosti je možná u správce sokolovny, na tel.: Tomáš Karhánek 722 122
292 nebo Petra Backová 722 047 679.
Za výbor Sokola Hana Fořtová
2x FOTO: Růžena Truhlářová

-- Přebor všestrannosti předškoláků se letos konal v Dobřichovicích. --

-- Černošické děti získaly v Dobřichovicích medaile
ve všech zastoupených kategoriích. --

Připravovaný zájezd ZO ČZS v Černošicích na Königstein
ZO ČZS v Černošicích připravuje zájezd
na známou pevnost Königstein v Saském
Švýcarsku, kterou ročně navštěvuje přes
půl milionu návštěvníků. V posledních letech došlo k výrazné rekonstrukci objektu
a zpřístupnění instalací výtahu, což jistě
ocení senioři. Jsou také připraveni čeští
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průvodci a zapůjčení audioprůvodců jistě
zatraktivní návštěvu tohoto neobyčejného
komplexu. Upřímně zveme všechny naše
příznivce a sympatizanty na tento zájezd.
Pojedeme 3. září s odjezdem v 7 hodin od
samoobsluhy na Vráži a zastávkami v Mokropsech u SO a v Černošicích u nádraží.

Cena zájezdu je 350 Kč. Nezapomeňte
si předem vyměnit Kč za eura na úhradu
vstupného. Využijte výhodného směnného
kurzu Kč/euro.
Přihlášky na tel. č. 724 240 593 p. Tegtmajer, nebo 311 225 005 paní Tůmová.
Milan Boháč, předseda ZO ČZS

z historie

Jak se dříve sportovalo
Černošice, které téměř sousedí s Prahou a jsou
pohodlně dostupné po železnici, byly vždy lákadlem pro obyvatele Prahy. Krásná příroda a volné
pozemky, kde ti bohatší stavěli letohrádky. Místní
jim říkali letňáci nebo lufťáci. A tak na břehu řeky
vznikaly plovárny a sportoviště.
Již na přelomu 19. a 20. století vzniklo jedno
takové sportoviště na pravé straně řeky, kousek
proti proudu nad přívozem, dnes lávkou v místě
dnešních tenisových kurtů. Žádné chaty zde nestály a bylo dost místa na vybudování fotbalového a tenisového hřiště, různých běžeckých tratí
a doskočišť i klubovnu.
Již v roce 1923 zde hostovalo fotbalové mužstvo herců pražských divadel. A nebyla to žádná
šmíra, byli to páni hodně zvučných jmen a rádi si
přijeli zahrát fotbal s místními. Jedním z nich byl
i Ferenc Futurista, který měl vilku na Karlštejnské
ulici. V tenise se hrál memoriál MUDr. Duchka,
jehož rodina léto prožívala v Sadové ulici.
Při těchto sportovních utkáních se cvičilo na
nářadí, běhalo na travnatých tratích, házelo vším
možným, hrál volejbal, nohejbal, pořádaly se
různé slavnosti. Boje to byly nelítostné, i když
někteří páni sportovci byli trochu při těle. Pak se
všichni mohli osvěžit v řece a později i přespat
v kabinách na plovárně. Lidé měli radost z pohybu, z přírody a rádi poseděli s partou kamarádů.
Později se začaly v místech bývalých sportovišť stavět chaty, zůstal jen tenisový kurt. Fotbalové hřiště se přemístilo tam, kde je známe dnes,
ostatní zmizelo.
Přišla válečná léta a pak tvrdá léta budování
socialismu, který neměl nejmenší pochopení
pro kamarády táborových ohňů, byly jiné starosti, sportovci nám zlenivěli a dnes se raději dívají
na sport na obrazovce, ani řeka není moc čistá
a lákavá.
Milena Křížová
7x FOTO: archiv autorky

-- Zleva stojí: trenér, V. Tůma, J. Vojta, V. Vydra st., F. Futurista, V. Burian, K. Hašler, J. Hojer, Dostál,
V. Vydra ml. Sedící: Z. Štěpánek, Veverka, Vošalík, F. Kovařík. --

-- Hod koulí --

-- Přeskok přes stůl na šíř --- Fotbalové mužstvo --

-- Tenis memoriál MUDr. Duchka --

-- Připraveni na startovní čáře -23

kultura

Opravy kostela
neohrozí průběh
mariánské poutě
Práce na opravách interiéru černošického
kostela Nanebevzetí Panny Marie se rozeběhly naplno a část mobilního inventáře
musela být dočasně přemístěna do depositních prostor. V průběhu poutních slavností
nebudou všechny práce ještě hotovy, přesto v kostele bude probíhat plánovaný program, na který všechny obyvatele Černošic
a poutníky srdečně zveme:
Sobota 13. 8. 2011
10.30 zahájení poutních dnů modlitbou
církve: „Ranní chvály“
15.00 odborný výklad o historii kostela
a mobiliáře
19.00 koncert – umělecký vedoucí David
Eben a Schola Gregoriana Pragensis s programem „Rosa mystica“. Uctívání Panny
Marie bylo ve středověku velmi populární.
Jeho oblibu si připomeneme jak repertoárem karolínské doby z 9.–11. století, tak
i skladbami z českého prostředí pozdního
středověku. Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek bude použit na rekonstrukci
kostela.
Neděle 14. 8. 2011
10.30 mše sv. ke Slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie
13.30 koncert duchovní hudby Černošická
hudební společnost
15.00 odborný výklad o historii kostela
a mobiliáře
18.00 na závěr poutě modlitba církve: „Nešpory“
Po oba dny bude přes den kostel otevřen
pro veřejnost. V průběhu poutě se koná velká sbírka finanční pomoci na opravy kostela.
Přispět můžete přímo v kostele. Při větším
daru můžete také požádat o potvrzení, které
lze uplatnit při vyúčtování daní s určitým zvýhodněním. Potom se registrujte přes www.
trs-farnosti.cz nebo se dohodněte osobně
s panem farářem P. Zdeňkem Skalickým.
Je možné také sponzorovat konkrétní nové
lavice, na kterých bude možné diskrétně
uvést jméno dárce. Za všechny dary a finanční podporu srdečně děkujeme.
Hubert Poul

Na co se můžete
těšit v září
• V sobotu 10. září od 15 hodin proběhne
v Lesním divadle v Řevnicích představení Michala Nesvatby pro děti.
• V pátek 16. září od 20.30 proběhne v Club
Kinu koncert skupiny Urban Quintet, která se
zaměřuje na jazzovou hudbu.
• V sobotu 17. září pořádá v Černošicích pražský Aero Car Club setkání historických vozidel
značky Aero. Již tradičně se sjedou historická
vozidla na parkoviště u Club Kina.
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Přijďte se pobavit na mariánskou pouť
Na dva srpnové dny ožije klidné prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích pouťovou náladou. O víkendu 13. a 14. srpna zde totiž proběhne tradiční mariánská pouť.
Při přípravě programu letošní mariánské poutě
mysleli organizátoři hlavně na děti. V neděli odpoledne se můžete těšit na špičkovou muziku a hráčské výkony v podání romské kapely Bachtale Apsa
v čele s nevidomým Mariem Bihári a na úžasný jazz
v podání Eleny Sonnenshine a jejího tria.
program
sobota 13. 8. 2011
10.00
Pohádka sousedská
10.30
Ranní chvály
10.50
Výtvarná dílna k pohádce
11.20
Dětská klauniáda
13.00
Acoustic Noise Band
14.30
Balzám
16.15
Calando in terra
16.30
Pramínek + muzika
17.15
Ukázka výcviku vodicích psů
17.45
Břišní tance
18.00
Calando in terra
18.20
Ukázka výcviku vodicích psů
19.00
Schola Gregoriana Pragensis
20.30
Strahov
21.45
Orientální tanec se svícemi
22.00
Strahov
neděle 14. 8. 2011
10.30
Slavná poutní mše svatá
13.30
Koncert v kostele
14.30
Mário Bihári a Bachtale Apsa
16.10
E.I.T Voices
16.30
Elena Sonenshine Trio
18.00
Mariánské nešpory

Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych rád
upozornil na možnost stánkového prodeje na řemeslném jarmarku. Bližší informace získáte na odboru
kultury, tel.: 251 641 116 a 602 200 817 nebo na
emailu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Pavel Blaženín

Divadlo Mim o.s.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Divadlo Mim o.s.
Pouťoví klauni
hudební skupina
hudební skupina - country
soubor historického tance
dětský lidový soubor
Pestrá společnost o.p.s
Ludmila Svozilová
soubor historického tance
Pestrá společnost o.p.s
koncert v kostele
hudební skupina, pouťová zábava
Ludmila Svozilová
hudební skupina, pouťová zábava
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Černošická hudební společnost
romská kapela
pěvecký soubor
jazz
kostel Nanebevzetí Panny Marie

V komunitním centru MaNa naproti kostelu se koná po oba dny výstava „Stromy kolem nás“.
Koncerty v kostele organizuje Římskokatolická farnost Třebotov.

Černošická pouť plná pohádek,
klaunů a malování
2x FOTO: MIM o.s.

Po dva letní dny (13. a 14. srpna) bude prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
patřit mariánské pouti a sobotní program hlavně
dětem. Pro ně pozvalo město Černošice divadlo MIM o.s., které umí svými pohádkami děti
pobavit, rozesmát a ještě jim dát něco navíc.
V sobotu 13. srpna od 10 hodin mohou děti
zhlédnout příběh o žlutozeleném domečku
a panu Žlutém i paní Karamele s písničkami Petra Skoumala. Dozví se, co všechno se může
stát, když se dva hádají a nic nemá řád, a jak se
to dá všechno napravit.
Na pohádkový příběh bezprostředně navazuje výtvarná dílna, kde si děti zkusí vyrobit
klobouk hlavního hrdiny nebo celou paní Karamelu. Kromě nich dorazí do Černošic pouťoví
klauni, kteří mají po kapsách neuvěřitelné nápady a vylomeniny.
A jak už to u klaunů bývá, jejich jemná povaha a inteligentní humor skryté pod křiklavými
barvičkami na obličeji způsobí, že si k dětem při
představení rádi přisednou i dospělí.
Milena Kozáková
Odbor kultury
milena.kozakova@mestocernosice.cz

-- Pohádka sousedská --

-- Pouťoví klauni --

9.8.
út
LETNÍ
KINO

SR

PEN

ROMÁN PRO ŽENY ČR / 2004 režie: F.Renč komedie 95 min VSTUP: ZDARMA 21:00
hod
Hrají: Zuzana Kanócz, Marek Vašut, Simona Stašová, Miroslav Donutil ...
Román pro ženy patří k nejoblíbenějším titulům Michala Viewegha, bezpochyby
nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti. Knihy se dosud prodalo více
než osmdesát tisíc výtisků a s dobrým ohlasem vyšla také chorvatsky
a německy, podepsána je smlouva na vydání v Itálii a chystají se překlady
do několika dalších jazyků. Žánrově lze film charakterizovat jako inteligentní
romantickou komedii, založenou na originální situační komice, vtipných
dialozích a jímavém lidském osudu....
20:00
hod

20:00
hod

16.8.
út
LETNÍ
KINO

VRATNÉ LAHVE ČR / 2006 režie: J.Svěrák komedie 99 min VSTUP: ZDARMA 21:00
hod
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček ...
Snímek podle scénáře Zdeňka Svěráka. Hrdinou příběhu je učitel v důchodu,
který přijme brigádnické místo ve výkupu lahví v jednom pražském
supermarketu. „Nová verze scénáře se víc točí kolem hlavní postavy a jeho
rodiny. Táta zapojil do příběhu osobní zkušenost s podzimem života a teď to
funguje - je to osobní, pravdivé a je to smutnoveselé,“ charakterizuje obnovený
projekt filmu Vratné lahve režisér a producent Jan Svěrák.

20:00
hod

19.8.
pá
LIVE

Horečka sobotní noci s DJ Bundou a DJ Vóďou uprostřed žhavého léta.
Přijďte si zavzpomínat na hity dávno minulé a zatančit na hity současné.
Soutěž “Travolta Grease” o nejlepšího tanečníka večera.
Takže nagelovat, vyleštit botičky, rozhoupat krok a pořádně to rozjet.

20.8. HOREČKA SOBOTNÍ NOCI - DJ BUNDA + DJ VÓĎA
so
DANCE

VSTUP: 50,- Kč

DAVID EVANS - BLUES
VSTUP: 150,- Kč / předprodej 120,- Kč 20:30
hod
David Evans, jeden z nejpozoruhodnějších interpretů venkovského country
blues z Memphisu a nositel ceny Grammy 2003 působí již pětadvacet let
na Memphis State University. Venkovskému blues se ale věnuje ještě déle. Ať už
jako vydavatel nahrávek posledních žijících bluesmanů, na něž během let
v terénu narazil, nebo jako aktivní muzikant. Jeho nikterak akademická
interpretace tradičních blues jej řadí k nejlepším představitelům bluesového
revivalu současnosti.
srdečně zve Město Černošice

12.8. WHITE PÁRTY - DJ BUNDA + DJ VÓĎA
VSTUP: 50,- Kč
pá
Dvojice nesmrtelných černošických DJ a jejich “Never-ending Story”
DANCE na parketu Clubu Kino.

ROMÁN PRO MUŽE ČR / 2010 režie: T.Bařin komedie 95 min VSTUP: ZDARMA 21:00
hod
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová ...
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety.
Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost
o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází
zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech
se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi
cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických fantazií, se však
mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů.

5.8. TANEČNÍ PÁRTY - DJ PÁJA
VSTUP: 50,- Kč
pá
Direct Vinil Deep House Music v podání DJ Páji - rezident Club sound system
DANCE engineer with Fresh Night Beat´ssssssssss ...

2.8.
út
LETNÍ
KINO

kultura

14:00 - 02:00
hod

OBČANSKÝ PRŮKAZ ČR / 2011 režie: O.Trojan komedie137 min VSTUP: ZDARMA 21:00
hod
Hrají: :Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Aňa Geislerová ...
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy
stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků,
jejich přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou
občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně
a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají
v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu
znamenalo koledovat si o průšvih, a kdy povinná vojenská služba byla
pro mnohé tím největším strašákem.

21.8. FANTOMAS KONTRA SCOTLAND YARD FR / 1964 VSTUP: ZDARMA 16:00
hod
ne
Hrají: Jean Marais, Louis de Funès, Paul Pavel, Françoise Christophe ...
SENIOR Fantomas vymyslel další pekelný kousek: nejbohatším lidem světa dá na vybranou
- buď život, nebo tzv. daň z práva na život. Všichni ohrožení boháči se sejdou
KLUB ve
Skotsku, v přepychovém zámku lorda MacRashleye. Nechybí ani novinář
Fandor, jeho snoubenka Helena a komisař Juve se svým pomocníkem. Nikdo však
netuší, že na zámku je i Fantomas, který díky svému přestrojení a umění
ve zhotovování dokonalých masek se stane dokonce samotným lordem Rashleyem.
23.8.
út
LETNÍ
KINO

27.8.
so
MUSIC
FEST

Club Kino, město Černošice a firma ŠIBA s.r.o. vás srdečně zvou na

4. ročník tradičního setkání kapel z Černošic a blízkého okolí.

V několika hodinovém non - stop hudebním maratónu vystoupí
na venkovní Open Air scéně a klubovém pódiu tyto kapely:

Ymrvere, False Hope, Suffocate With Your Fame,
Klika, Ro-Sham-Bo, Švédská Trojka, Black Out,
Space Cripl Bastards, Contamination,
Despirit Turkey, Childo Traditional Music

Afterparty do prvního ranního vlaku DJ Jirka

16:00
hod

Vše zahájí ve 14:00 na zahrádce Clubu Kino bluegrassové duo Childo Traditional Music

VSTUP: 100,- Kč / na zahrádku ZDARMA

VSTUP: 70,- Kč
28.8. KOUZELNÍK
Škola čar a kouzel Pavla Dolejšky pro děti jakéhokoliv věku
ne
DĚTI

20:00
hod

Všechny děti jsou zapojovány do samotného čarování jako malí učni Harryho
Pottera. Uvidí zde mnoho kouzel vymyšlených přímo pro ně – pestré barvy,
známé pohádkové a animované postavičky, stálá spolupráce dětí se samotným
kouzelníkem a možnost naučení pár drobných kouzel.
Děti si budou moci vyčarovat i živou hrdličku :-))

30.8. MAGIC DANCE NIGHT - DJ BUNDA + DJ VÓĎA
VSTUP: 50,- Kč
út
Poslední prázdninovou taneční párty nás provede známé černošické duo
DANCE DJ Bunda + Dj Voďa … a možná přijde i kouzelník.

31.8. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI II. USA / 2011 režie: D.Yates 130 min 16:00
hod
ST
:Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter ...
Harry Potter a jeho přátelé Hermiona Grangerová a Ron Waesley mají již část
DĚTSKÉ svého nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je zničeno, ale několik z
KINO nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto může zlovolný Lord Voldemort dál šířit
po světě nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele a společně se svými přivrženci směřovat k ovládnutí světa. Naštěstí naděje na jeho porážku nikdy neumírá, a tak Harry a jeho přátelé, podporovaní neúnavným odbojem v
Bradavicích, neustále pokračují v namáhavém boji.
VSTUP: 70,- Kč

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397
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Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
DEAVER, Jeffery: Nula stupňů volnosti – James Bond se představuje v nejlepší formě. Stále
je prvotřídní profesionální znalec vín a milovník
krásných žen, který se s nonšalancí přesouvá
z jednoho konce světa na druhý, avšak v podání
J. Deavera jako by dostal další rozměr;
DENEMARKOVÁ, Radka: Kobold – je to kniha
o podobách neudolatelné lásky a rafinovaného
násilí. O tom, jak lidskou existenci předurčuje
rodina, do které jsme vrozeni, či ideologie, v níž
se namočíme;
GROSSMAN, David: Mít s kým běžet – patří
k nejúspěšnějším knihám izraelského prozaika.
Zaměřuje se na odcizení mezi rodiči a dětmi,
drogovou závislost, zneužívání druhých a vnitřní
sílu jedince;
KESSLER, Leo: Ocelová klepeta – napínavý
příběh z 2. světové války;
MAHLER, Zdeněk: Nokturno – kniha, podle
které byl napsán scénář k celovečernímu filmu
Lidice;
McEWAN, Ian: Solar – román o M. Beardovi,
nositeli Nobelovy ceny, který svou nejlepší práci
odvedl už v mládí a jako padesátník žije ze své
pověsti;
SVELAND, Maria: Zahořklá megera – švédská literatura. Zcela upřímná a otevřená zpověď
ženy, která je konfrontována s mateřstvím a rodinným životem;
TEJKALOVÁ, Jiřina: Já a štrůdl – smutně veselý román pro ženy, které chtějí lépe porozumět
svým mužům a pro muže, kteří chtějí lépe porozumět svým ženám;
WENTWORTH, Patricia: Klíč – detektivka od
anglické spisovatelky, která byla ve 40. letech
minulého století stejně populární jako Agáta
Christie;
WHITTON, Hana: Konec záletné lady – původní česká detektivka.
Naučná literatura:
ESTÉS, Clarissa: Ženy, které běhaly s vlky –
mýty a příběhy archetypů divokých žen. V každé
ženě žije mocná síla naplněná zdravými instinkty,

Novinky
v anglickém jazyce
v knihovně:

tvořivostí a nesmrtelným poznáním. V této knize
se autorka zabývá pohádkami, mýty a příběhy,
které mají ženám pomoci vrátit se k divokému
a zdravému jádru své duše;
PERNES, Jiří: O trůn a lásku – dramatický život
a tragická smrt Františka d´Este;
SHAPIRO, Lawrence E.: Emoční inteligence
dítěte a její rozvoj – L. E Shapiro ve své knize
předkládá rodičům a vychovatelům řadu podnětů k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich
myšlení, jak je podpořit v navazování nových
vztahů, jak je motivovat k dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost;
VEHOVSKÝ, Roman: Cestou osudu a náhody
– kniha se liší od ostatních cestopisů jak destinací, tak časovým obdobím. V roce 2002 autor
vyrazil s báglem na zádech cestou přes Indii do
Austrálie. Cesta se protáhla na sedm let. Spíše
než o cestopis se jedná o popis pouti, mozaiku
nevšedních příběhů, setkání a zážitků. Kniha je
bohatě doplněna ojedinělými fotografiemi autora.

KRATOCHVÍL, Miloš: Čaroděj z nafukovacího stromu – večerníčkové příběhy z Halounského lesa v knižní podobě. V knížce vás
čeká spousta vtipných situací i slovních gagů
a navíc velké množství barevných obrázků;
OSBORNE, Mary Pope: Dobrodružství
v pralese – Vzhůru na výpravu do Amazonie!
Stačí tak málo – otevřít knihu, vyslovit přání
a magický domeček tě přenese na břeh řeky
Amazonky. Kuba a Anička zabloudí v neznámém pralese. Pomůže jim malá opička najít
cestu?
ŠVARC, Josef: Jak to chodí na letišti – leporelo;
TRUJILLO, Eduardo: Hledej v životním
prostředí – knížka pro děti, kde se dozvědí
spoustu zajímavostí o životním prostředí.

Pro děti a mládež:
O Palečkovi – pohádka v češtině a angličtině;
BROŽ, Karel: Kde co lítá – přimět děti dívat se,
kde co lítá, je cílem leporela z ptačí říše. Zároveň
se dozví i to, jak ptáci žijí a čím se živí;
BRYANT, Bonnie: Dívky v sedlech. Rodeo dívčí příběh o koních;
HLAVÁČKOVÁ, Iva: Výprava do Najády – fantasy příběh. Neuvěřitelný příběh Terky a jejích
kočičích kamarádů;

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

naše telefonní číslo: 251 641 501,
naše e-mailová adresa:
knihovna@mestocernosice.cz, on-line katalog
knihovny najdete na webových stránkách města:
www.mestocernosice.cz nebo na webových
stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/
cernosice

Růžové sny Pavla Němce
V mokropeské kapličce sv. Václava se konala
1. července vernisáž obrazů řevnického výtvarníka Pavla Němce nazvaná Růžové sny. Úvodní slovo k výstavě pronesl spolužák umělce Ivan Látal.
Kaplička doslova praskala ve švech a budiž řečeno, že se bylo na co dívat i poslouchat.
Vernisáž totiž byla zahájena vystoupením naší
prvotřídní jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine,
která zpívala za doprovodu svého tria. Elena za
svůj umělecký výkon sklidila velký potlesk. Tato
výtečná zpěvačka vystoupí i v neděli 14. 8. na mariánské pouti.

FOTO: archiv Pavla Němce

Pavel Blaženín
Odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz
FOTO: archiv Pavla Němce

Nové knížky z nakladatelství Oxford University Press – knížky zjednodušené četby
v angličtině jsou určeny pro studenty, zábavnou a nenásilnou formou rozvíjejí jazykové dovednosti čtenářů:
COLLINS, Wilkie: The Moonstone - dramatické osudy vzácného drahokamu ukradeného ze svatyně indického božstva;
DOYLE, Arthur Conan: Sherlock Holmes: The Norwood Mystery - detektivní
příběh;
SHAKESPEARE, William: Macbeth tragédie.
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12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

-- Výstava obrazů výtvarníka Pavla Němce měla velký úspěch. --

kultura + inzerce

Unikátní výstava
v mokropeské kapličce

David Evans:
Blues z první ruky
V pátek 19. srpna
FOTO: Forst Records
se můžete těšit na
opravdový hudební
bonbónek v podání
držitele Grammy za
rok 2003, „ profesora Blues“ a memphiského bluesmana
Davida Evanse (USA),
n ej v ý z n a m n ě j š í h o
současného odborníka na černošskou
lidovou hudbu a blues. Koncert proběhne v Club Kinu od
20.30 hodin.
David
pochází
z generace amerických folkařů, kteří
měli možnost přiučit
se tradičnímu blues ještě z první ruky – generace, z níž vzešel nejen
Bob Dylan. David Evans ovšem zašel ještě dále: poté, co se v první polovině šedesátých let v okruhu folkařů z Harvardovy university
postupně proposlouchal od rock’n’rollu a průkopníků folk revivalu
ke stále autentičtějším vrstvám lidové hudby, začal hrát s bluesovým
nadšencem Alem Wilsonem, později známým z kapely Canned Heat,
ale současně pronikal stále hlouběji do problematiky této hudby.
Už od roku 1965 na vlastní pěst a náklady začal podnikat terénní
výzkumy, přičemž vyhledával především ty, kteří se dosud neobjevili
na revivalové scéně – drtivá většina jeho informátorů údajně nikdy
předtím nestála před mikrofonem. K získání patřičné autority při práci v odlehlých mississippských lokalitách mu napomohlo, že již obstojně zvládal tradiční bluesové kytarové techniky. Výzkum nakonec
vyústil v rozsáhlou studii tvůrčích procesů v jednom z nejvýznamnějších center Delta blues; jde patrně o nejhlubší a nejvšestrannější
analýzu této hudby, jaká kdy byla zpracována. Od roku 1978 vede
David Evans program etnomuzikologických a regionálních studií
a mapuje poslední pozůstatky bluesové tradice.
Přijďte se zaposlouchat do jednoho z nejpozoruhodnějších současných interpretů venkovského blues a vězte, že jeho kytara a zpěv
neznějí ani trochu akademicky – více než čtyřicetiletá zkušenost je
dostatečnou zárukou. Vstupné: předprodej v Club Kinu 120 Kč nebo
v den konání koncertu 150 Kč.
Pavel Blaženín, Odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

inzerce

V letošním roce si připomínáme nedožité výročí dvou významných osobností naší
kultury. Akademická sochařka Marie Borková, zakladatelka a učitelka výtvarného
oboru ZUŠ Černošice by se v prosinci dožila 95 let. PhDr. Jelena Látalová, etnografka a fotografka, členka bývalého fotokroužku v Černošicích, by se v srpnu
dožila 90 let. Obě dcery malířky Marie Fischerové Kvěchové tvořily tak trochu ve
stínu světoznámé ilustrátorky dětských knížek. Společná výstava by tento dluh
měla napravit. Výstava bude zahájena v pátek 5. 8. od 18 hodin v Galerii Sv.
Václava v Mokropsech a potrvá do konce srpna.
Jelena Látalová bude zastoupena národopisnými fotografiemi. Marie Borková
vedle připomínky pedagogické činnosti ZUŠ bude zastoupena plastikami a drobnou keramikou. Její samostatná výstava se teprve připravuje.
Výstavu pro vás připravil Ivan Látal.
Pavel Blaženín, Odbor kultury

inzerce
Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

Střední 383, Černošice
603 495 368, 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz

Přijímáme přihlášky na školní rok 2011/12 :
►

kurzy plavání pro děti od
6 měsíců do 6 let

Nově : ● plavání s dětmi v rodinách od narození
do šesti měsíců
-- David Evans patří mezi

skvěléženy
americké folkaře. -● prožitkové plavání pro

►

sportovní kroužky pro děti
a dospělé
● aquaaerobik
●
●
●
●
●
●

bosu
cvičení rodičů s dětmi
pohybovky
sportovky
zumba
jóga – nově i pro seniory

Více na www.ottomanek.cz

Prodám komfortní chatu
v nádherném klidném prostředí u řeky.

Pozemek 650 m2, chata 50 m2, přízemí zděné,
obytná místnost s kuchyňskou linkou,
nová koupelna se sprchovým koutem a splachovacím
WC, velká prosklená veranda s výhledem na řeku.
V podkroví 2 ložnice. S menšími úpravami možnost
trvalého bydlení. Příjezd na pozemek, za chatou místnost na zahradní nábytek a kola. Ideální pro rybáře.

Cena 2.200.000 Kč
Telefon 603 552 500
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